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 مَدمة

شٔدٕا ومقٕٓا وحبٔبْا  م ظذاحلّد هلل، وافهالة وافسال

 .رشقل اهللحمّد   ،شْاءووصًٍْٔا وتاج ر

 وبعد: 

ض ًرِ زياريت إوػ دَ  ؾٓذه ورؿات أشتًرض ؾٔٓا

ًْا ما ؾٔٓا مـ ؾقائد ٔ  بَ ، مُ  (م 0202)شْة  افُتاب افدويل

 .ؾِربام إتٍع هبا اإلخقة وإصدؿاء ؛ومقاؿػ

ـَ أجًدا مَ  إْٔل ملهق  :وشبب تلفقػل هلذه افؽتاب  ب ذم تَ ـ 

فَل أن أُ  ، ؾٖردُت ـتابة ـاؾٔة صاؾٔة واؾٔة هذه ادسٖفة

أو ـاتًبا بارًظا  فًؾ متٍىًْا يتٍىـ إفٔٓا، ؛افوقء ظِٔٓا
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افتل بغ  ُتب ظْٓا بهقرة أوشع وأصّؾ مـ هذهيَ 

 .أيديُؿ

ََ وأشال اهلل يل و   بقل.فِجّٔع اإلخالص وافتقؾٔؼ واف

وظذ آفف  ،ك ظذ ٕبْٔا حمّدارِ ؿ وبَ ِ  افِٓؿ وَش  ؾ  وَص 

 .أمجًغ وصحبف

 واحلّد هلل رب افًادغ. 

ـَ   أمحد بـ حمّقد آل رجب. بف افباحث ادحَؼ:تَ و

 (هـ1441)فًام  ،صٓر اهلل رجب مـ( 01)

 (.م0202)صٓر مارس  مـ( 16)  آثْغادقاؾؼ 

 –شٓؾ احلسْٔٔة  -مْنٖة أبق ظّر-َرية خافد بـ افقفٔدب

 .مك –ذؿٔة 

 (220) 21201062000: هلاتػا

 (220) 21110125612افقاتساب: 
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 (:م0000)ض الكتاب عِرزيارتي مَل -أوًلا

 افؼاهرة

 !!ك ما افَاهرةاوما أدر

ٓرت إظداء ؿدياًم وحديًثا، ظاصّة مك، ؿاهرة ادًز، ؿَ إهنا  

 ق افؼائؾ إذ ؿال ظـفا:د  وؿد ص  

 رة ـــــــــبْت ادًز افَاه 

               رةــــــحتك افهباح شاه                                        

 ٕبِٔة مسامرة ةمجِٔة رؿَٔ     

                   ٍْحات افًاضرةفتراهبا با ئممتِ                                      

 فىقه بافقرود افْاضةاـٖٕام ؿد خ    

     ا ؿادرةا صبقرً ْزً ـِ  ْلتْح صاخمة ٓ                                 

ًُ ـؿ هَ   ا وـؿ ضقت جبابرةزمت مماف

  ؾ شاؾرةىِ ـؾ صز ؾقؿٓا ذـرى تُ  ذم                              

   و تَص ٕادرةأ فْا تاريخ جمد لَُت 

 وما أزال افَاهرة ـؿ طامل ؿد مر يب                                
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 ض افؽتابعر  فزيارة م   دظقيت

ض افُتاب ًرِ ذهبت إػ مديْة افَاهرة فِّنارـة ذم مَ 

 إخقيـ بدظقة ـريّة مـ( م0202)فسْة   ،افدويل

 افهديَغ افٍاضِغ: 

  .أشامة ؾقدةظبد افرمحـ  /افدـتقر افْاؿد ادٍُر

 ،مجًة افسٔد اجلٔزاويبـ شامح  /وافنٔخ افباحث إشتاذ

 حٍيٓام اهلل.

 (05)يقم إربًاء  هرةافؼا مـ افؼؿقة إػ وؿد شاؾرت  

 (.م0202)يْاير  (00)ؼ قاؾِ ادُ  (هـ1441)مُجادى إوػ 

 رة ى أِخ ة مُجادَ ر  ؽُ  ،إحدؽداة  افؼاهرة  وؿد ؽادرت   

 (.م0202)يْاير ( 06)اُدقاؾِؼ ( هـ1441)

بهحبة افدـتقر ظبد افرمحـ  أثـاء هذه افزيارة ت  ؾ  ؾؼ   

 .افنٔخ شامحبهحبة و
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وهق  صديَل ادٗرخ إشتاذ  ،ـان مًْا فثصاحب ثا ؿوثَ  

 ََ ؾَؾ: مٗرخ افًك أو ذهبل  وإن صئَت  ،عظبد ادٗمـ اُد

 !!افًك

  .مل أزر افَاهرة إٓ مرات مًدودات وأكا دم احلؼقؼة
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 (م2121)ض افؼاهرة افدويل فؾؽتاب عر  مؽان م  

 (م0202) فُِتاب هذا افًام ض افَاهرة افدويلًرِ مَ ؾ ََ إتَ 

إػ مُان  -بّديْة ٕك ،مـ مُإف افَديؿ بٖرض ادًارض 

ث افىرق فًِّارض افدوفٔة، وهق مرـز ر جمٓز بٖحدآَخ 

، بجقار مسجد بافتجّع اخلامس ،مك فًِّارض افدوفٔة

 ادنر ضْىاوي.

ور ماليغ اإلصدارات افتل تْتجٓا دُ  ض افؽتابعر  ضؿ م  وي  

 تًِّٔٔة ادختٍِة.افْؼ اخلاصة، وادٗشسات احلُقمٔة واف

( 00)ض افَاهرة افدويل فُِتاب ذم افٍسة مـ ًرِ مَ ُأؿَٔؿ و

جلّٓقر مـ ا، وبدأ دخقل م(0202)ؾزاير ( 4)يْاير حتك  

 يْاير.( 02)يقم 

 .شمك إؾرئَا.. ثَاؾة افتْقع» :ض صًارًرِ ّؾ ادَ وَي 

 .مجٓقرية افسٌْال :وضٔػ افؼف 

حؾ مجال محدان، ـنخهٔة واختر افًامل ادٍُر افُبر افرا 

 ض.ًرِ ادَ 
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 جْٔٓات فِٔقم افقاحد.(1)ًر تذـرة افدخقل فٍِرد وِش 

 ادقاصالت دم افؼاهرة

( ادقاصالت دم مديـة افؼاهرة  ظذ كقظغ: )ؾقام رأيت 

تقبٔس أو افرسؾٔس أو افباص أو ادُٔروباص أو إ -األول

  .ادسو

رها اوأشً أظْل فًّقم افْاس، ،ا مقاصالت ظامةوهذه ـِٓ

 ( جْٔٓات ؾهاظًدا.4بدأ مـ )تَ 

وهل  ،رؿك مـ إوػوهذه أ ،مقاصالت خاصة -افثاين

بٔٓة ادالـل اخلاصة افن اتافسٔار افتاـز أو بًض

تىبَٔات ظز اهلقاتػ افذـٔة  ًّؾ مـ خاللافتل تَ  ،بافتاـز

ًٓ ح)، أو (أوبر)مثؾ:   ...وؽرها. (ـريؿ)أو  (ا

مل أرـب إٓ ذم افْقع  ،إػ أن ؽادرهتاافَاهرة  ومْذ أن وصُِت 

 افثاين مـ ادقاصالت.

ا، وال ادقاصالت دم افؼاهرة بـقظقفا ممتازة جد   :ودم احلؼقؼة

حٔث إْٕل أظٔش ذم  ،وجف دؼاركتفا باألماــ افتل أظقش ؾقفا
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در مـ افُزيت ٕادقاصالت ؾٔٓا أ ،ؿرية رئٍة صحراوية

 افسٔارات اخلاصة أو ًتّدون ظذإمحر، وافْاس ؾٔٓا يَ 

 !)ادقتقشُالت(!جات افْاريةاافدر

جات افْارية متًبة اا، وافدرؾافسٔارات اخلاصة ؽافٔة جد   

 .خاصة ذم ادساؾات افىقيِة ،اجد  
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 ض افؽتابعر  افققم األول دم م  

 م(2121)يـاير ( 23)اخلؿقس   

َىع حتك َٕ  ؛اوؿٍْا ذم صباح هذا افٔقم ذم صػ ضقيؾ جد  

 .ضًرِ ادَ تذـرة فدخقل 

 مقر:بلربعة أ ادـظروؿد امتاز هذا  

ساء، ؾِِرجال صػ، وفِْساء ؾ افرجال ظـ افْْه [ ؾَ 1]

 ر.صػ آَخ 

 ؿؾِٔس ثَ  ،[ افتًامؾ افراؿل مـ افْاس خالل افهػ0]

 ؿ.زاُح تَ 

 [ رسظة ؿىع افتذاـر مـ افَائّغ ظذ صبابٔؽ افتذاـر.2]

ارة مـ رجال وٕساء [ مْتٓك افذوق وافرؿل واحلو4]

 ذم افتًامؾ مع اجلّٓقر. -افؼضة ادكية
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 شخرية أحد اجلـقد

ؿد حهؾ مقؿػ ؽر طريػ مع أحد اجلْقد أو أمْاء افؼضة 

 .افذيـ يٍَقن

ؾػل أثـاء دخقيل أكا وافشقخ شامح، أظطقت افتذـرة  

ع جزًءا ط  ؾؼ   ا(ا مدكق  ـدي أو أمغ افؼضة )افذي يؾبس زي  فؾج  

فا دم شؾة ادفؿالت قؾ أفؼثؿ أظطاها يل، وأكا ال أدري هـفا م

 .ب مـل دم افدخؾبعد ذفؽ أو فعؾفا ت طؾ  

خالص أرمل  اهق ـد ،َت حْ َّ فق َش  :ؾبادرت بسمافف ؿائاًل  

 افتذـرة؟

 ها.رْ ق  هقرها َص فق ظاوز تِ  ،خدها: ًئال شاخًرا مستفزؾؼا

 د ظذ شخريتف.رُ ومل أَ  ،ف وإكؾتتُ ؾسـ

 ةاهلل( بافرجقع إفقف فتقبقخف ظذ ؿؾحػظف شقخ شامح )ؿَّ افؾف  

ع ظـ ذفؽ فًدم ادناـؾ، ٓ شٔام ذم هذا ادُان راَج ثؿ تَ أدبف، 

 ْا إفٔف فْستٍٔد بافًِؿ وٕستّتع بّىافًة افُتب.ئافذي ج
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ٓ تْنٌؾ ـثًرا بحامؿات افْاس وؿؾت آن ذاك فؾشقخ شامح: 

 تًب ٍٕسؽ.حتك ٓ تُ 

 .ضًرِ أول رء تِحيف هق ٕياؾة ادَ  ضعر  ؿ  ؾظـد افدخقل ف 

 ؿاظات ـزى: ض يتؽقن مـ مخسعر  د اد  جتو  

 .[0]ؿاظة

 .[2]ؿاظة  

 .[3]ؿاظة  

 .[4 ] ؿاظة 

 .[5ؿاظة ] 

اوـؾ ؿاظة مـ هذه افَاظات   !!وًرا ـثرةقي دُ َت و ،ـبرة جد 
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 كظرة ظامة جمؿؾة دحتقيات افؼاظات

قي وَت دكية افًامة فُِتاب، دمد اهلٔئة ا :دم افؼاظة األوػ

 ٕيًرا ؛، وظِٔٓا إؿبال صديدات أٓف مـ افُتبَؼ ظَ 

ـُ   بٓا افْاؾًة ادتْقظة.تُ ٕشًارها افزهٔدة و

 .افًامة فَهقر افثَاؾة اهلٔئة ٓإٍسٕجد ذم افَاظة  :اوأيًض 

افروايات، وافـاس دم صلن  قوأـثر ما دم افؼاظة األوػ ه

 :افروايات يتجفقن اجتاهغ

 ،ـ يراها تٍاهات  وخٔآت ٓ ؿّٔة هلامَ ادماه  -االجتاه األول

 تاخلٔآًنَقن اب وافٍتٔات افذيـ يَ بْنٌؾ هبا إٓ افنوٓ يَ 

 !!وظدم افقاؿًٔة

يٍُل  ،افروايات رء ٕاؾعأن رى ـ يَ مَ ادماه  -االجتاه افثاين

 .ظذ افَراءة وآضالع نِقَبِ ًؾ افنباب وافنابات يُ إٔف َي 

ؿراءتف ظذ  ػ ادرءُ قؿِ ، ذيىة أٓ يُ مع هذا االجتاه وأكا 

 .بْس افروايات ؾحَ 
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بغ افَاظات مُان إٔف يقجد  :ضعر  ومـ األصقاء احلسـة دم اد  

 ـاؾترياخرى فِْساء، وأامات فِرجال وفِهالة، ومَح  

 .فِّؼوبات وبًض احلِقيات افنٓٔة

د ع  وـذا ب   .ظؿؾقف مطا ،وبغ افؼاظة افثاكقة وافثافثة مؽان واشع

 .فؽـ بصقرة أوشع ،افؼاظة افرابعة أيًضا

ومٗشسة دمد ادرـز افَقمل فِسمجة،  دم افؼاظة افثاكقة:و

فِثَاؾة وافٍْقن ل، وادجِس افقضْل ّافُقيت فِتَدم افًِ

 ...وؽر ذفؽ.وأداب

 دمد ـتب :)وهذه افؼاظة أرؿك افؼاظات( ودم افؼاظة افثافثة

 وؽر ذفؽ.افْؼ مـ خارج مك، ور وأؽِب دُ  افقزارات،

افدئْة، وجمِس  تابتادُأؽِب  دمد: افؼاظة افرابعةودم 

 حُامء ادسِّغ، وإزهر افؼيػ، ودار اإلؾتاء ادكية،

إزبُٔة...وؽر شقر و قن اإلشالمٔة،ئِس إظذ فِنوادج

 .مـ ادُتبات افدئْة افُثرة افىٔبة ذفؽ

 .ادرسح ودم افؼاظة اخلامسة:
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 ًٓ ادقجقدة  فْيرة افًامة ظذ افَاظات اخلّسهل اؾٓذه إمجا

 ذم ادًرض.

 قؿػ ؾؼفل دم افققم األولم

 ض ًرِ ادَ  ذ  َه مُ ذم  ،اًً ا ومَجْ ْكً فهالة افيٓر وافًك ؿَ  ذهبُت 

(، ام  تِ بْا اإلمام صالة افًك أربع رـًات )وـان مُ  ذ  ؾَه 

ا حتك قْ ِ  ـ َص مَ  ْتيرون خروج صٌر، وافْاس يَ ذ  َه وادُ 

 .دخؾ دؾًة جديدة فِهالةتَ 

ـ ؾَف مِ  :فؾـاس وؿؾت   صالة، وؿػت  ؾبعد اكتفاء اف 

ـ هق ظذ شٍر؛ حتك ٓ  بافْاس إٓ مَ ع  َه إوفقيات أٓ يُ 

 !!مٓؿ باإلمتام، وأؽِبٓؿ ظذ شٍرزِ ِْ بس افْاس خٍِف ويُ َي 

 أٓ تهح إمامة ادَٔؿ؟ ؾؼال ؿائؾ: 

: أن  اضـ وأمثاهلاػ ذم هذه ادقوْ فُـ إَ  تهح بال ريب، ؿؾت 

زمًْا  بس افْاَس حتك ٓ َي  ؛ـ هق ظذ شٍر بافْاس مَ ع  َه يُ 

 ؾاشتجاب افَقم، واحلّد هلل. !ضقياًل 
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: افَاظة ؿؤْا افٔقم إول تَريًبا ذم افَاظة إوػ و ؿؾت 

وْٕتَؾ مـ دار إػ دار، حتك مر  ،افُتب ئٕستَر ،افثإٔة

 افٔقم.

 ض بًد افًناء بَِٔؾ.ًرِ ٕا ادَ وؽادر
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 م(2121)يـاير ( 24)ض عر  اد  افققم افثاين دم 

 دُت اشتٍ -وهق يقم اجلًّة -ضًرِ ادَ ذم افٔقم افثاين مـ أيام 

 .ؾقائد ـثرة

الشتؼبال افـاس دم افعارشة صباًحا  ػتح أبقابفض ي  عر  اد   بدايةً  

، وهق ةْؼ ذم افثإٔة ظَ  ٍتحيَ  فؾٕ٘ ،اجلؿعةيقم  ادا ظم ،ـؾ يقم

 .وؿت صالة اجلًّة تَريًبا

ر ْٓ افي   صُِٔت  ؿـ ثَ ع  اجلًّة، ومِ وإٔا مساؾر ؾال دمب ظَ  

اجلًّة  صُِٔت  مًف افًك، وفق ـُْت  ُت ًْ ا، ومَجَ ْكً رـًتغ ؿَ 

ع افًك ّْع مـ مَجْ إذ ٓ دفٔؾ يَ  ؛افًك مًٓا أيًوا ُت ًْ َّ جلَ 

 .رْٓ ؿامت مَام افي   مع اجلًّة فِّساؾر؛ ٕن اجلًّة

افدـتقر ظبد افرمحـ ؾقدة وافنٔخ شامح اجلٔزاوي وصذ 

  ضْىاوي.اجلًّة ذم مسجد ادنر
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 ظؿرو ظبد ادـعؿ شؾقؿ /ثد  ح  فؼاء افشقخ اد  

ؾقفا  رأيت  ؾ (باد افرمحـدار ظ  )ـف أثـاء تصػح افؽتب ذهبت  

ا مـ وـان صاب   افبائع ظؿرو، ؾسلفت  فػضقؾة افشقخ  ـتًبا ـثرة

وظـ مُان إؿامتف،  ظبد ادـعؿ ظـ افشقخ ظؿرو -تؼريًبا شـل

 !!قد صقرة فٍؤِتف ظز اإلٕسٕتوظـ شبب ظدم وج

 ؟خِٔؽ تنقؾفادؾع ـام وإٔا تِ  ًحا:ؾؼال ماز

 .افع إت ظاوزه، تت أمرك ؾلجبتف ضاحًؽا:

شؾ هذا  :ؾلصار إػ صقخ ـبر افسـ أبقض افؾحقة وؿال

 .افشقخ

 .شٖٔيت افنٔخ ظّرو بًد ؿِٔؾ  ؾسلفتف، ؾؼال: 

افذي  ؿال يل افنٔخ  وبعد أؿؾ مـ كصػ شاظة، ،وبافػعؾ

يبٔع افُتب، وؿد أصار إػ صٔخ متقشط افىقل واجلسؿ 

 .هذا هق افنٔخ ظّرو شِٔؿ ؾَال: 

ظؾقف، وـان معل افشقخ شامح اجلقزاوي حػظف اهلل،  ؾلؿبؾت   

 هبا وهناين.ذ  ؾج   ،ؾ يدهب  ؿ  أن أ   ـا ظؾقف، وأردت  ؿ  ؾَّ ؾس  
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واشتٍدت  افُثر مـ مٗفٍاتُؿ افىٔبة، فَد ؿرأُت  ؾؼؾت فف:

 رين.َُ ؾَن  !!ف برؤيتُؿْذُ أود أن أَ  ـثًرا، وـُْت  مْٓا

فٔس فديُؿ أي صقرة ظذ  ،يا ؾؤِة افنٔخ ؾؼؾت فف:

 !!افْت

 !!ُٔت ِٔ وإن صاء اهلل فـ يُقن يل صقر ظذ افْت ما َح  ؿال:

أود أن أتهقر صقرة مًُؿ  ،يا ؾؤِة افنٔخ ؾؼؾت فف:

ن ؾُثر مـ ضِبة افًِؿ يقدو ؛وإٔؼها حتك يراـؿ افْاس

 !رؤية صقرتُؿ

 !إٔا ٓ أتهقر ض افتصقر، وؿال:ؾ  ؾر  

 هؾ ترى حرمة افتهقير؟ ؟!داذا ٓ تتهقر ؾؼؾت فف:

ق ِزمْل أن أؾًؾ ـؾ ما هٓ، بؾ هق مباح، وفُـ هؾ يَ  ؾؼال:

 ؟!مباح

 ِزم.ٓ، ٓ يَ  ؾؼؾت:

 ؟هؾ ؾؤِتُؿ تَٔؿ ذم مك :ؾؼؾت فف

 ًٕؿ. ؾؼال: 
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 ،حٍيف اهلل ،ًدويإٔا مـ ضِبة افنٔخ مهىٍك اف ؾؼؾت:

ر ُ  ـ بَ مَ »تؤًػ حديث: )ويل بًض ادٗفٍات، مْٓا: 

 ؾام ؿقفُؿ ؾٔف؟ (ش...رَُ وابتَ 

 إٔا ذم احلََٔة أصححف. :وهق يبتسؿ ؿائاًل  ؾـظر إيلَّ 

َٖ  (pdf ) وفُـ إن ـإت رشافتؽ تقجد ِٓا يل ظز رِش ؾ

 ع ظِٔٓا.ِِ ض  حتك أَ  ؛تىبٔؼ افقاتساب

وهل تت  ،فف افرشافة رؿؿ ؾضقؾتف، وأرشؾت   ؾلخذت  

ر ُ  ـ بَ مَ » :ر ببٔان ضًػ حديثـَ ـ اد  تذـر مَ )ظْقان: 

 (.شرَُ وابتَ 

ض افسماالت، وأظرضفا ز بعف  ج  أ  مـ ؾضقؾتف أن  ؾبت  وض  

 م(.2121يـاير  25ظؾقف دم افققم افتايل )يقم افسبت 

 !؟إٔا حتك تسٖفْل ـمَ يف بس يا أخل، إشٗآت  ؾؼال:

 ع مُْؿ.قاُض هذا تَ  ،ٔخيا ؾؤِة افن ؾؼؾت:

مل  ،فق ـْا ذم زمـ افرواية ؟ق باهللد  َه تُ  ذين مـ يدي وؿال:خ  ؾل  

 !ٕهؾ إػ رتبة افقضاظغ وافُذابغ واهلافُغ
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 !ؿّ ـ تقاضع َج شبحان اهلل افًئؿ، يا فف مِ  ؿؾت:

 ف بسٗافُؿ أيًوا.ْذُ فُْْل أود أن أَ  ؾؼؾت فف:

 ـان فدي  وؿت.أشئِتؽ إن صاء اهلل إن  ظـأجٔب  ؾؼال:

 مـ ظـده. ؾصاؾحتف، واكرصؾت  
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 بجـاح جمؾس ظؾامء ادسؾؿغحمارضة 

 .أمحد معبد ظبد افؽريؿ /ث افدـتقرد  ح  مة اد  الَّ ؾع  ف 

 ح   
 ظف اهلل تعاػ ػ 

وافنٔخ شامح  إٔا وافدـتقر ظبد افرمحـ ؾقدة ذهبُت 

 /فنٔخث اد  حَ ادُ  حلوقر حماضة مًايل افدـتقر -اجلٔزاوي

 .ًف بتامم افًاؾٔة(ت  ومَ  ،يف اهللٍِ أمحد مًبد ظبد افُريؿ )َح 

وأشتاذ احلديث افؼيػ وهق ظوق هٔئة ـبار افًِامء، 

 ث افديار ادكية، وصٔخ ادجافس احلديثٔة.د  وحُمَ بإزهر، 

حمؿد أمحد معبد ظبد  /افدـتقرابـف تؼديؿ وـاكت ادحارضة ب

 .افؽريؿ

ؾٖفَك  ،وجاء شامحة افدـتقر وجؾسـا دم افصػ األول،

ًً حماضتف افتل ـان وؿتٓا ) (، وـإت تت ظْقان: اشاظة ورب

 .(ْةبٓات حقل افس  ُص )
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 ص فؽؿ أبرز افػقائد مـ هذه ادحارضة:ؾخ  وإين م  

 أن ٕتُِؿ ظـ افىًقن ةحؾ  ب اد  ف  اطاآلن أصبح مـ اد   [0]

 ْة افْبقية.ضد افس  ف ج  قَ افتل تُ  بٓاتوافن  

دؾع ـؾ صبٓة ٕن افسالح افذي يَ ـة: بافس   ؾؿ  افع   ػ  ع  ض   [2]

سٓؾ وبدون ذفؽ يَ  .ْةْة هق آضالع ادباذ ظذ افس  ٕحق افس  

 ؼ افنبٓات.َِ ىْ تُ ا أن جد  

ـة اإلشالمقة هؿ ؽقؾقن افشبفات فؾس  ي  اآلن أصبح افذيـ  [3]

مة افذيـ يْتسبقن بُؾ إوراق افثبقتٔة وباإلؿاأبـاء اإلشالم، 

إػ هذا اإلشالم احلْٔػ، وأصبح هٗٓء  -وبُؾ ادُقٕات

  .ٓؿهؿ مؼوظْا فِرد ظِٔ

  دؿائؼ ؿبؾ افْقم.ْؼ ظَ  اـة يقمق  فؼراءة افس   أظط   [4]

ُام ؾ، احسامف واجًبا وضـق  كتؿـك أن يصبح افتخصص وا [5]

ْة ْة، وٓ ٕٖخذ افُالم ذم افس  مل افس  اِ حسم ظَ حسم ادْٓدس َٕ َٕ 

 ْة.مـ خمتص بافس   إٓ
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ف  ا ج فؾشبفات د َّ وَّ ـثر ممـ ر   [6] وج   -بؿحاـؿة ؿاكقكقة و 

 !!إٔا مل أؿؾ هذا، ومل أــ أؿهده :ر، وؿالَُ ْٕ أَ 

بدءوا افقفقد وال افـصارى بافسالم، ؾنذا ال ت  »حديث:  [7]

 .شقتؿ أحدهؿ دم ضريؼ، ؾاضطروه إػ أضقؼفؼ  ف  

ىف بَ ، َض ((صحقحف))حديث صحقح، أخرجف مسؾؿ دم 

ّقن ظذ أهؾ ِ  َس وأهؾ افنام ـإقا يُ  .ؾ بـ أيب صافحْٔ َٓ ُش 

 .افُتاب

تػقد أكف صذ اهلل  ،خارج مسؾؿ خرىاحلديث روايات أهلذا و

ر هذا احلديث ظـدما ـان يتجفز فغزو بـل ـ  ظؾقف وشؾؿ ذ  

 ظة مـ افقفقد بعدما كؼضقا افعفد معف.ي  ر  ؿ  

افْبل ظِٔف  ًُت ِّ َش  :يؼقلـل ف  ؾفذا هق أبق ظبد افرمحـ اجل  

)وذم  ية يْ رَ إٕا راـبقن ؽًدا إػ بْل ؿُ » :افهالة وافسالم يَقل

ٔتؿ أحدهؿ َِ وهؿ بافسالم، وإذا فَ ءبد( ؾال تَ نرواية: إٕا ٓؿق

 .شذم ضريؼ ؾاضىروهؿ إػ أضَٔف

ةحديث أيب مـ أيًضا  ي  و  ور   ٌِ  َبْكَ  ريض اهلل ظْف. ،اريٍَ اف
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  .((صحقح مسؾؿ))ؿقم افذي دم افع ؾفذا خصقص، دم مؼابؾ

رواية مسؾؿ رواية ظامة، وهـاك رواية  :ؾباختصار صديد

ٓة إػ ؽر ادسِّغ قج  أهنا ـإت ذم مْاشبة ومُ  ت  ـ  قَّ خاصة ب  

ؿال  ظِٔف افهالة وافسالم وأن افرشقلبقْٕا، رافذي يا

 حربٔة، وفٔس ذم مْاشبة اجتامظٔة. احلديث ذم مْاشبة 

بدأ ادسؾؿ  ؽ  فعؾامء دم ح  اػ اخت ؾ  : (بأمحد آل رج)ؿؾت   ؿ أن ي 

 ظذ أربعة أؿقال: -ؽر ادسؾؿ بافسالم

 وبف ؿال اجلّٓقر.افتحريؿ.  -افؼقل األول

 وهق افهحٔح ظْد احلٍْٔة.افؽراهة.  -افؼقل افثاين

ـابـ  ،وبف ؿال مجاظة مـ افهحابة اجلقاز. -افؼقل افثافث

افْ َخًل وجماهد وابـ  مسًقد وؽره. ومـ افتابًغ: إبراهٔؿ

 ظْٔٔة... وؽرهؿ.

إذا ـان فؽ ظـده حاجة أو مصؾحة.  اجلقاز -افؼقل افرابع

 وهق ؿقل بًض احلٍْٔة وبًض ادافُٔة.
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 : ، واخلالف ؾٔٓا حمتّؾ وشائغ، ؾإمر ذم ادسٖفة واشعؿؾت 

 .شإظالم إٕام بٍَف إفَاء افسالم»هذا ذم ـتايب:  ُت ْْ ٔ  وؿد بَ 

 أظذ وجقه افتحؿؾ.[ افسامع 8]

، ٕرى ادٗشسات ة افبؼ مجقًعاقَّ م  يقم افؼقامة يؿحق اهلل أ  [ 9]

ة افْاس ـِٓؿ، فُـ ٔ  م  ذم صتك افدول أن ظاجزة ظـ حمق أُ 

بال  َرأ افًبديَ  (اؿرأ ـتابؽ)ؿال فًِبد يقم افَٔامة:  ااهلل إذ

 صؽ.

ـ م ادممـغ ظائشة ريض اهلل ظـفا وحدها م  فقست أ   [01]

افقاؿع أن زواج ظائشة دم  تب  ث  ، ومل ي  تزوجت دم افتاشعة

 !!ػسدةظـف م   ب  بَّ س  افتاشعة ت  

تِػ ظـ زمإْا وبٔئتْا، ـ افتاشًة ذم زماهنؿ وبٔئتٓؿ َي وِش  

جة ظذ ـؾ أبْاء افتاشًة، وإٕام افًزة  شـ ظائنة ُح ًتَز وٓ يُ 

 بادهِحة وإضاؿة افٍتاة فًِّاذة اجلْسٔة.

ث أكس أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان يطقف [ دم حدي00]

ثبت دم أي رواية أكف ؾ واحد، فؽـ مل ي  س  ف ـؾفـ بغ  ئظذ كسا
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ر مـ باب اجلإب ُّ إٕام ـان يَ  ،مـفـ ةع ـؾ واحدام  ـان ي  

 .سٖل ظِٔٓـ مـ باب أهنـ أمٓات ادٗمْغويَ  ،افٍْز

هق ـتاب  :أؾضؾ افؽتب فؾتعريػ بافصحابة [02]

  ؾظ ابـ حجر.فِحا شاإلصابة»

 :  هذا كصف: ،فػضقؾتف ورؿة ؾقفا شمال وأرشؾت  ؿؾت 

ـان صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إذا صذ ) ما ؿقفؽؿ دم حديث:

 (.رذهب مـ ضريؼ ورجع مـ ضريؼ آَخ  ،افًٔد

 ح بـ شِٔامن، وحافف مًِقم فديُؿ؟ْٔ َِ ؾُ  فد بر  ٍَ ؾَد تَ 

ـان  إٓ إذا ،د ظذ احلََٔةر  ٍَ فٔس ظْدٕا تَ ؾلجاب ؾضقؾتف: 

تٍؼ تَ  وفُـ ظْدٕا راوٍ هذا افراوي إٔا ظاذتف وأظرؾف، 

 .رمجت فف ظذ حاففافساجؿ افتل تَ 

ا وإٍرد بحديث ما ، ؾحديثف يٗخذ   ًٍ ؾ٘ذا وجدٕا راوًيا ضًٔ

 .بف ذم ؾوائؾ إظامل، ـام هق مًروف ظْد افًِامء

وهق  ،ٓبـ أيب حاتؿ شح وافتًديؾرْ اجلَ »وهذا مُتقب ذم  

ا ؾحديثف ٓ ح وافتًديؾ، رْ إمام اجلَ  ًٍ أن افراوي إذا ـان ضًٔ
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ا، وإٕام يُ  دّ رَ يُ  ًَ ٕن  ؛ـ إخذ بف ذم احلالل واحلراممِ  دّ رَ مىِ

َّ احلالل واحلرام ٕريد راويف ثَة مُ   ا.دً ًت

ما  :أي ،أما رواية افؤًػ ؾٓل يٗخذ هبا ذم ؾوائؾ آظامل 

ذ إخفٔس ؾرًضا وٓ حراًما، وؿد اتٍؼ افًِامء ظذ 

 بافؤًػ ذم ؾوائؾ إظامل.

 ؾٔٓا ٕير. تٍاقآدظقى  :أمحد آل رجب()ؿؾت 

ا افدـتقر حٍيف اهلل. ،وبعد اكتفاء ادحارضة ًً  صاؾحْا مجٔ

ف ؾٔٓا برؤية افدـتقر ْذُ وـإت هذه هل ادرة إوػ افتل أَ 

 حٍيف اهلل تًاػ. ،أمحد مًبد

ان ، فُـ ظدد احلوقر ـد أن كتصقر مع ؾضقؾتفقوــا ك

سٖل اهلل أن َٕ . ثَؾ ظِٔفد أن ٕزظج افنٔخ وُٕ رِ ـثًرا، ؾِؿ ُٕ 

رزؿْا وإياه اإلخالص يّتًف بتامم افهحة وافًاؾٔة، ويَ 

 ََ  بقل.واف
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بحل ـابر) فققم هبذا ادقؿػوأختؿ هذا ا  (مطعؿ ص 

ض، رـبْا افتاـز فِرجقع إػ افنَة ًرِ بًد إٓتٓاء مـ ادَ 

ظِؿ أن أــ أوثالثة أيام(، ومل  ا ؾٔٓا أربع فٔالٍ ْ)افتل مُث

أٓ  ،مٍاجٖة يل افنٔخ شامح وافدـتقر ظبد افرمحـ ؿد أظدا

ًَ إافدظقة  وهل يل روا ـَ ناء بّىًؿ ُصبحل ـابر )وؿد ذَ ػ اف

 .إٔف مـ أصٓر ادىاظؿ بافَاهرة(

بؿئات مـ  ت  ؾقجئثؿ رـبـا ادقاصؾة إػ ادطعؿ، ودا وصؾـا  

ٕا ٕول وهِة إٔف ؿد حهؾ رء أ ؾيُْْت  افـاس يؼػقن أمامف،

حريؼ أو ٕحقه، ؾ٘ذا هبؿ افزبائـ افذيـ  ،ذم هذا ادىًؿ

 ،مًٓؿ ا مـ هذا إمر، ووؿٍُت جد   ُت شٖٔـِقن، ؾاشتٌرب

ع )افذي اشتاء ـثًرا مـ ََ ومًْا ادٗرخ إشتاذ ظبد ادٗمـ ادُ 

 .وإٔا ـذفؽ( ،ضقل افقؿقف

ؾرًدا،  (055ؾ ؿبؾـا )خ  أن افدخقل باألرؿام، ود   غَّ  ب  وت   

فِدور ، وبًد ضقل ظْاء صًدٕا ووؿػـا ؿرابة شاظة وكصػ

ا ما جد   اادىًؿ مـ افداخؾ ـبرً  ، ورأيُت افثاين مـ ادىًؿ
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بافْاس، ـٖن افَاهرة ـِٓا ؾٔف مـ ـثرة  ًئامِٔورأيتف صاء اهلل، 

 ،فِجِقس ظِٔٓا)مْودة( افْاس، ؾقجدٕا فْا ضرابٔزة 

 .ا ما صاء اهللضًام جٔد جد   وضِبْا افىًام، وهق

نٌِقن ادقشَٔك بهقت أهنؿ يُ  وفؽـ مما أزظجـل ؾقف 

يزظجؽ )وإٔا ٓ أؿقل بتحريؿ ادقشَٔك، فُْٓا ذم هذا ادَام 

 .أزظجتْل ـثًرا(، ؾٖـِْا

أن افدـتقر ظبد افرمحـ  أال وهق ،وحصؾ مقؿػ ؾقف مزاح

م د  ََ  امرأة تُ م افىًام ظذ أن تٖيتد  ََ وافنٔخ شامح اتٍَا مع مُ 

فْا ادِقخٔة، وفُـ ظْد صبٓا تاول أن تهبٓا مـ ؾقق رأد 

حتك أصاب بْقع مـ اخلقف ادهحقب  ؛بىريَة احساؾٔة

 بادرح.

 ث هذا، ـام تقؿًا.دَ وبافًٍؾ َح 

د افرـقب، اافتاـسقات تؼػ دـ أر وظـدما كزفـا وجدكا

ـؾ ذم هذا ًرف إْٔا ـْا ٕٖ)وافسائؼ يَ  ؾرـبـا دم تاـيس مـفا،

 .ادىًؿ(
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ؾلخذكا كتحدث مع بعضـا ظـ افطعام وشعره وجقدتف  

احلقار بدون دم ؿ كػسف ؾنذا بافسائؼ ادتطػؾ ي ؼح   ...وادؽان

 :فف مـ اإلظراب دم احلقار، ؿائاًل  ضؾب مـا، وهق ال حمؾ

ٕاس جمإغ، ودي ؾنخرة  ادىًؿ داافْاس افع بتٔجل  

 ،نسي ؾرخة أو ـِٔق حلّفتِ يف يًْل دا إ اابف، هق ؾٔٓـدّ 

 لبد ،مر  َُ ز مُ زّ ًَ مُ  ،ـؾ ذم بٔتؽ مع زوجتؽ وأوٓدكاوت

 !!ؾِقس ـترةع ؾْ ودَ  دي ىقيِةاددة اف ادىًؿ دا ُأدامافقؿقف 

 اًل قاِص مُ  ،ستىرد ذم احلديث أـثر مـ هذاوأراد افسائؼ أن يَ  

افذم ذم رواد هذا ادىًؿ، وـٖهنؿ جمرمقن أو آـِقن حلَقق 

 س!!افْا

ٓ  :ؿائاًل  ،شامح اجلقزاوي ره وبشدة افشقخؾفـا ؿاضعف وهن   

ـ افذي شّح فؽ ًْٔؽ يا اشىك، ومَ تتدخؾ ؾٔام ٓ ي

 !ئقْٕا بال إذن؟بافتدخؾ وافُالم مًْا واخلقض ذم ص
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 فف أكف أخطل بتدخؾر  افسائؼ )وهلل احلؿد( وظ   ج  ر  فـا أ ح  ؾ

شػ آإٔا  :ئاًل وتطػؾف وتؽؾؿف هبذه افصقرة افسقئة، واظتذر ؿا

ؾادٍسض مِٔش  ،يا باصا وأظتذر  وديبغ حرضاتُؿ،  َأَدخ 

 !!ياـؾ افع ظذ مزاجف ،حرية صخهٔة، وـؾ واحد حر

وأن  ،زهد ذم افدٕٔام ادستَٔؿ بٖن يَ ٓ ُيِزَ  وؿال افشقخ شامح:

ْسك ٕهٔبف رم ٍٕسف مـ ادٖـقٓت وادؼوبات افنٓٔة، ويَ َي 

َٓ تَ }ـره: وؿد ؿال جؾ ذ !مـ افدٕٔا َٔاَو ْٕ ـَ افد  َِٕهَٔبَؽ ِم  {َْْس 

 .[55]افَهص: 

ِبس ِبس مالبس ؿديّة بافٔة، وإٕام يَ م ادستَٔؿ بٖن يَ وٓ ُيِزَ 

ًّْف مـ ذفؽ مإع أؾوؾ افثٔاب ويٖـؾ أجقد افىًام، وٓ يَ 

 ذظل.

 إمر ـام ؿال، وإٔا دائاًم أؿقل: ،إي واهلل :(أمحد)ؿؾت 

ْؾ   ادال افذي اصسيتف ما دام و ،فىًام مباًحاما صئت ما دام ا ـُ

ًٓ  بف سس ِبس حمرًما وتَ ، وافبس ما صئت ما دمت ٓ تَ حال

 ظقرتؽ.
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 ض عر  اد  افققم افثافث واألخر )بافـسبة يل( دم  ،افسبت

إٔا وافدـتقر ظبد افرمحـ، وإشتاذ ادٗرخ  يقم افسبت ذهبُت 

 ؿوثَ فيروف ظِّف، افنٔخ شامح  َػ ِ  وَتَ  ،عََ ظبد ادٗمـ ادُ 

َرًضا( ـان مًْا )ظَ  -صٔخ أزهري مـ خىباء وزارة إوؿاف

مـ حماؾية ادْٔا، ذهبْا  ،وهق افنٔخ: مراؾؼ رجب حمّقد

 .ظّرو ظبد ادًْؿ شِٔؿ /ثد  حَ فَِاء افنٔخ ادُ 

شَِت يل رشافتؽ ذم رْ فَد أَ  ؾلول ما رآين افشقخ ظؿرو ؿال: 

ع ِِ ض  ، ووصِتْل، فُـ مل أَ شرَُ ر وابتَ ُ  ـ بَ مَ »تؤًػ حديث: 

 ظِٔٓا حتك أن.

يا ؾؤِة افنٔخ، فَِاء   فٔس هذا هق شبب ؿدومل ؿؾت:

واحلّد هلل  ،ف وأجابْلؾسٖفتُ  .وإٕام جئت مـ أجؾ افسٗآت

 رب افًادغ.

 

 

 



 م ويليه سؤاالتي للمحدث عمرو سليم0202زيارتي ملعرض الكتاب الدولي    

 

37   

 

 ض مـ أجؾف؟!عر  اد  سك زيارة ك  وهؾ  ،ضعر  افتزج دم اد  

ِّ  ت ضرؿات ادسؾؿغ،طاهرة افتزج مأل ٓ يهح  ؿـ ثَ ؾ

ض افُتاب ًرِ ّْع ٍٕسف مـ زيارة مَ فًاؿؾ مع هذا افقاؿع أن يَ 

مـ أجؾ تزج  ؛أو حتك افسؾٔٓٔة ،أو ؽره مـ افبَاع ادٍٔدة

 :ل هلٗٓءاـ ؿبف افبِقى، وفسْا ٕحـ مَ  ْت ّ  افْساء؛ ٕٕف أمر ظَ 

 !!ـَ ٍْ ُن  أو تَ  ـَ ْج ز  تَ 

أبهارٕا،  ّض ٌَ ر ربْا ؾَْ ، وّٕتثؾ أمسلل اهلل هلـ اهلدايةوإكام ك   

ًَ وَٕ   .رات وادثراتقْ كف إٔيارٕا ظـ اف

هذا هق ادْٓج افقشط افذي يبدو يل ذم هذه افَؤة، وباهلل  

 تًاػ افتقؾٔؼ.
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 ض عر  ؾؿ  فاب ه  دـ يريد افذَّ   كصائح ؼ  ظ  

ًٔا مـ ادال.ِخ اد    [0] ا ـاؾ ًٌ  ر مبِ

 ؤع افقؿت.حتك ٓ ت ؛ضًرِ اذهب مبًُرا إػ ادَ  [2]

متتثؾ بٓذا ؾ ،إن ـْت ظذ شٍر افهِقات ؿك وامجعا [3]

 وتٖخذ بافرخهة وتقؾر افقؿت. ،ْةافس  

ا ؿبؾ ؿدومؽ َت زْ َٓ يْبٌل أن تُقن ؿد َج  [4] ًَ ؿائّة  -مسب

 .مـ افُتب فؼائٓا

ودار افْؼ،  ،ُتب اشؿ افُتابواحرص ذم هذه افَائّة أن تَ  

وتقؾر  وبط مٔزإٔتؽحتك تستىٔع أن تَ  ؛وشًره افتَريبل

 .وؿتؽ وجٓدك

احرص ظذ اصىحاب ورؿة وؿِؿ )أو اـتب ظذ مٍُرة  [5]

ذم  ظذ ـتاب ٕاؾع وترددَت  هاتٍؽ افذـل( حتك إذا مررَت 

 ؾ اشّف واشؿ افدار.ج  َس تُ  ،فئذا
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إٓ إذا ـْت خبًرا  ،ًرف مٗفٍفـتاًبا ٓ تَ  نسِ ٓ تَ [ 6]

ََ تستىٔع متٔٔز افُتاب ادُ و ره ذم دؿائؼ، أو ـان ـ مـ ؽت

 طف أحد افًِامء افذي تثؼ ذم ظِّٓؿ.ر  افُتاب ؿَ 

امـ خارج ؿائّتؽ افتل أظددهَت  اـتبً  نسِ ٓ تَ [ 7] ًَ إٓ  ،ا مسب

 .ضًرِ ذم افساظات إخرة ؿبؾ مٌادرة ادَ 

 وذفؽ فسببغ: 

هًب ظِٔؽ أن ويَ  ،ر ظِٔؽ افُتبُثحتك ٓ تَ  -األول

 ِّٓا.تتجقل وإٔت َت 

 ،ضًرِ ذم أول رحِتؽ ذم ادَ  مْؽ ادال َيٍْد حتك ٓ -افثاين

 هؾ ظِٔف.ؾال تستىٔع أن َت  ،روتتاج إػ ـتاب آَخ 

ذم  -اترك ادال افذي ئٍُؽ وزيادة فِرجقع إػ بٔتؽ[ 8]

ْسك وتٍْؼ ـؾ مافؽ ظذ حتك ٓ تَ  ؛مُان خاص ذم حمٍيتؽ

 نًر.ذاء افُتب وإٔت ٓ تَ 
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 ،صقرة مع صخص ما فِذـرىب مْؽ أن تتهقر إذا ُضِِ  [9]

 رؾض واجز خاضره، وإمر ذم افهقر شٓؾ.ؾال تَ 

، افبس حذاًء مرًيا ذم ؿدمٔؽ؛ ٕٕؽ شتّق ـثًرا [01]

 .وافبس مالبس ثَِٔة ٕن هْاك صحراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م ويليه سؤاالتي للمحدث عمرو سليم0202زيارتي ملعرض الكتاب الدولي    

 

40   

 

ض عر  م  دم  بعض أصدؿائل األؾاضؾراء آ) مؼاالت ةأربع

  م(2121افؽتاب 

ادى اآلخ   (8)دم يقم  ؾزاير  (2) دقاؾؼ األحد ا ،رةمج 

 ت  ؾ  رشافة فألؾاضؾ افثالثة افذيـ رش    رشؾت  أ  ( م2121)

 /هـ0440)ض افؽتاب هذه افسـة عر  بصحبتفؿ دم زيارة م  

 وهؿ: (م2121

 ع.ؼ  األشتاذ ادمرخ: ظبد ادممـ اد  

 وافشقخ افباحث: شامح اجلقزاوي.

 وافدـتقر افـاؿد: ظبد افرمحـ أشامة ؾقدة.

 (م2121)افدويل ظام ض افؽتاب عر  زرت  م  ة: )كص افرشاف

ض مـ خالل رؤيتؽ فإلصدارات، عر  ؾاـتب فـا رأيؽ دم اد  

 (.واألشعار، وافتـظقؿ

ـ   ،عَّ ؾ األؾاضؾ افثالثة ظ  ضَّ ػ  وبػضؾ اهلل تعاػ ؿد ت   ب ـؾ ت  و

 (م2121)ض افؽتاب عر  واحد مـفؿ رؤيتف اخلاصة دم م  
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 عؼ  ظبد ادممـ اد   /ػاضؾمؼال األشتاذ ادمرخ اف -أواًل 

ُُنيبُ زُالُموجُ الُم)
ُضُالكتابعرُ حليتُلُ رُ ُيف

ُ(شريننةُألفنيُوعُ سُ ُ
 .احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بًد

ـك   اد ؼ عي  ،حمؿد بـ شعقد ري بــ ؾؽؾقؼقل ظبد ادممـ ب  ا، بً س 

 : ادرصي افطـطاوي

ــاء  ــة افثالث ــب أن ذم فِٔ ــ (12)أـت ــرة ادىمج ــْة  ،أخ ش

 . (م 0202)ؾزاير  (4)ادقاؾؼ  هـ(1441)

ب مْل صديَل افْبٔؾ افنٔخ/ أمحـد بــ حمّـقد بــ َِ وؿد ضَ 

ن ورؿـات أؿـصأن أُ  -حٍيـف اهلل  – رجب ادكي ؾٔٓـا  دو 

( م 0202)شـْة  ،ض افُتـاب بافَـاهرةًرِ خز رحِتل إػ مَ 

ابتٌـاء  ُت إػ تـدويـ هـذه افقرؿـات، وبادراْل هذا جد  ؾراؿ

 .اهلل تبارك وتًاػ رضقان
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ُٔت هذا ادَال )وَش   ض افُتاب ًرِ رحِتل دَ  اُدقَجز ادُبِغ ذمّ 

 .(شْة أفٍغ وظؼيـ

مْـذ شـْة  ،ض افُتـاب بافَـاهرةًـرِ فَد أدمُْت افسٍر إػ مَ 

ظذ ذفؽ إػ ظامْـا هـذا  ( أو افتل ؿبِٓا ، وداومُت م 0220)

ـ ادنَة وافًْاء ، وافسٍر ظذ ما ذم هذا افسٍر م م ( 0202)

 ـ افًذاب .ؿىًة م

 (02)ذم يقم اخلّـٔس  ،ض افُتاب هذا افًامًرِ وؿد زرُت مَ 

 .يْاير وافٔقمغ افِذيـ بًده

جـل ، ــام رأيـت  مـا   بف  ين وي  وؿد رأيت  دم هذه األيام ما ي رس 

زكـل ويمدـ  ل . َي 

ين خالل هذه األيام َّ ؾوـِٔة  :امرفَائل بـ٘خقيت افُـ :ؾؿامَّ َس 

ؾؤِة افنٔخ شـامح بــ ، وبافنٔخ أمحد بـ حمّقد بـ رج

ابٌة افنٔخ ظبد افـرمحـ بــ أشـامة بــ ، وأخْٔا افْزاوياجلٔ

 رىض .ب ويَ ؾ َْا وإياهؿ دِا ُيِ يٓؿ اهلل ووَ ٍِ ، َح ةُؾقد
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ط   مل أفتؼ  بلحد ، وؿد ـُْت أتاور مًٓؿ مـفؿ ؿبؾ هذه األيام ؿ 

ؿ إٓ َِٓاء بٍسة يسـرة ، ومل أظـرؾذا افه َظْز اهلاتػ ِمـ ؿبؾ

 .ٔسبقك (قؿع افتقاصؾ آجتامظل إصٓر )ؾبقاشىة م

وؿـد  ،د بًدي بٖربًة أظقامؾَد ُوفِ  ،بأما افشقخ أمحد بـ رج

ـُْت ؿبؾ أن أفتَل بف أتقشؿ ؾٔف افيـرف وافسـامحة واحِلِـؿ 

 .ح افتُِػرْ ورحابة افهدر وضَ 

ف وَجـقدة ٍـة طِِـرؾـف وِخ ط بّزيد اازددُت إظجابً  افتؼقـا ؾؾام 

هـذه  خـالل احبتف ـثـرً ًِدُت به، وَش ـ ُدظابتفِمزاجف وُحْس 

 .إيام

زه اهلل وأ     ، وأدام افصداؿة بقــا ظذ ضاظتف.   مفر  ـ  أ ظ 

د بًـدي بخّسـة ؾَـد ُوفِـ ،زاويوأما افشقخ شامح بـ اجلقـ

ــأظــقام  ٔ ــف هاتٍ ــام، وؿــد حاورُت ــاه بٖي ــؾ أن أفَ ، ا شــاظة ؿب

 ذم حديثف افقؿار وافسامحة.ُّت ؾتقش  
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، ا بف دِا رأيُت ؾٔف مـ افرزإة واحِلِـؿازددُت إظجابً قـا ؾؾام افتؼ

اشـتَبافف ومجٔـؾ ـ زيد ُجـقده وُحْسـبّ اوفَد أخجِْل ـثرً 

ه افراثْل بف أن َج ترحٔبف . ومما حد بع أخق صٔخ إزهـر أيب د 

 . افٍوؾ اجلٔزاوي

زه اهلل  .اؿة بقــا ظذ ضاظتفوأدام افصد ،مفر  ـ  وأ   أ ظ 

د بًـدي ُوفِـ ؾَـد ،ةوأما افشقخ ظبد افرمحـ بـ أشامة بـ ؾ قد

 ًَ ، ا بْبقؽـف، وازددُت إظجاًبـَائفًِدُت بِ، وؿد َش ة أظقامَؼ ب

ـَ وتَ   .ِّٔةذم مسائؾ ظ ارٕا ـثرً ذا

ـ اشــتَبافف ومجٔــؾ وُحْســ ،هُجــقدبحٍاوتــف يب وَ  وأخجِْـل 

 .ترحٔبف

ه اهلل وأ  ظ  أ     .وأدام افصداؿة بقــا ظذ ضاظتف، مف ر  ـ  زَّ
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ين خالل هذه األيامومم َّ تِؽ افُتب اداتًة افتل اصسيتٓا  :ا َس 

 (ؿهقر افثَاؾة ادكيةافًامة فُِتاب(، و) مـ )اهلٔئة ادكية

ِـقق افٍِٔسـقف اخلَ  ، إظامل افُامِة فنـٔخ إزهـرٓشٔام

ذم  -رمحـف اهلل تًـاػ -ازقافنٔخ مهـىٍك ظبـد افـر ،افْبٔؾ

 . أربًة أجزاء

دِا أظرؾف ِمـ أخبار هـذا افنـٔخ ِمــ  ؛بؼائٓا اابتٓجُت ـثرً 

 ا!!وإٔف ِمـ أحاشـ ظِامء ظكه أخالؿً  ،ُحسـ افسرة

افـدـتقر ظبـد  ،ين رأيُت تِّٔذه افٍِٔسـقف ادنـٓقرإحتك  

ـل  -ٍْف ذم افَْد، ادًروف بََْزؿف وظافرمحـ َبَدوي ٍِ ًْ ـْد ُي َُ مل َي

( ِمـ أهؾ ظكـه ِمــ افىًــ رهؿ ذم )مذـراتفـَ ا ممـ ذَ أحدً 

ْدح واجلَ  ََ  . ْرح إٓ افنٔخ مهىٍك ظبد افرازقواف

ــ افعجائــب ــز   :وم  افؼ حــقف دم رشح  أين رأيــت  ـتـاب ) ه 

، مْـذ ٕحـق ثالثـة ٕحد أدبـاء إزهـر وف (ؿصقدة أيب صاد

 .ْتف اهلٔئة افًامة فَهقر افثَاؾة، أصدرَ ؿرون
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ٍـف ؾٔـف بٍْسـف هبـذه ى مُ رَ َأزْ  فتـؿـر،وهذا افؽتاب آيـة دم ا  ٗف 

ة مـ ؾَراء  ٍ ـ افٍالحغ وأهؾ مك وبٗشائٓا م افسخرية ادُِس

ٓؿاإلؾراط ذم احتَارهؿ وذَ  َرَط أصدؾْ يػ ، وأَ افر  !!م 

الؾـة أهـؾ وهق بال صؽ ُمِهٔب ذم ـثر مما أصار إفٔف مــ ج 

 وؽقؽـائٔتٓؿ ، وفُــ افتًّـٔؿتٓؿ ، ومهجٔافريػ وجِٓٓؿ

  تسّٔؿ .

ثؾ هذا افــقع مــ افؽتـب  ـزيـد ادجتًّـات تٍُممـا يَ وم  ا ًُ

ًٓ واضــّ ٗول َتــ افتــل، ل افًْكــيةأوحــا، ويٌرؿٓــا ذم حال

 !إػ حروب أهِٔة بؾ مذابح ظادَٔة اًل  أو آجظاجاًل 

ين بـؾ ٕ وفُْل اصسيتف وابتٓجت بـف ٓ دِـا ؾٔـف مــ افؼـ  

ء وظــ ــؾ بذل جٓدي ذم ؿـراءة ــؾ رز أن أَ أفزمُت ٍٕ

 .  ، وافُامل ظزيزِؼ بتاريخ مك ذم افَرون إخرةرء يتً
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ما ٕراه مـ حرص افُثريـ ظـذ اؿتْـاء  :ومـ دواظل افرسور

وـثــرة  ،رؽــؿ ـثــرة افنــقاؽؾ ظـــ افَــراءة ظامــة ،افُتــب

ؾـ٘ن  ِمــ أخنـك مـا  ؛افهقارف ظـ افُتب افقرؿٔة خاصـة

ُسؤٕـة تـب اإلفظـذ افُذم افتًقيؾ  ٍِرط افْاسأخناه أن يُ 

، ـهـًقبة َِٕٓـا ا دِا ذم افُتـب افقرؿٔـة مــ أؾـاتاجتْابً 

 .وؽالء أشًارها وثَِؾ أوزاهنا

ـ –رت  ـؿ يـتابـل افشعقر بافرظب ـؾـام تصـق  ر اهلل  ال ؿ   –دَّ

ن ترـْـا ُسؤٕـة بًـد أا فق ِحٔؾ بْْٔا وبغ افُتب اإلفأحقافْ

فٌـالء   أو ظجـزااًل ، أو ُبخـاؿتْاء افُتب افقرؿٔة ُزْهـًدا ؾٔٓـا

    أشًارها .

تِـؽ افبناصـة  :ض افؽتابعر  دم م   ـ أمجؾ ما ترى األظغوم  

َُِؾرًحـ ؛مــ وجـقه أهـؾ افًِـؿ وافٍوـؾ افتل تْبًث ا َٔـا ب

ًّْـقا ممــ ٓ يتٓٔـٖ هلـؿ أن يَ  ،مـ افًِامء وافٍوالءائٓؿ بأح

 .حبتٓؿ إٓ ذم أمثال هذه ادقاضـبه
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جة مْبًة ادُ إن تِؽ افبناص :ؼؾؾ ئت  وإن ص    ِٓ افَـقم  حرَ ٓا َؾـب

ُٕيَ   مــ افًِـامء وافٍوـالء وادثٍَـغ اؾ٘ن ـثـرً  ؛رائٓؿبرؤية 

زدري افًِـؿ يًإقن مـ افٌربة ذم هذا افًامل اُدقِحش افذي َيـ

يٓؿ وُيَهٔٓؿويَ  ،فوأهِ ٍِ ٓ  ووحنة ازيد افَقَم اـتئابً مما يَ  ؛ِ

ُٕيَ تُاد تز  اشٓا تَع .رائٓؿ ، وافىٔقر ظذ أجْول إٓ برؤية 

ـ ظبد ادـعؿ افتؼقت  دم يقم مـ هذه األيام بافشقخ ظؿرو ب وؿد

ِؼ بف مــ ؿبـؾ ، وهـق مــ أصـٓر تفومل أَ  ،ابـ شؾقؿ دم مؽتبتف

ـ افتـٖفٔػ يـ مر، ادُثمك افٔقم بًِؿ احلديث غ ذمادخته

 .ذم هذا افنٖن

إٔـا وافنـٔخ أمحـد بــ  ،ف ٕحق ٕهػ شاظةوؿد تاورُت مً 

 .ةبد افرمحـ بـ ُؾقدرجب وافنٔخ ظ

وحدثْل افنٔخ ظّرو بـ ظبد ادًْؿ إٔـف مــ أهـؾ مـديْتل  

ُت ـتابً )ضْىا ( وابتٓج إذ حد ىا مْذ ا ذم تاريخ ضْثُتف أين صٍْ 

 إػ افًك احلديث . اأحد ظؼ ؿرًٕ 
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هذا افٌـالء افٍـاحش ذم  ، مـفـل وأحزكـل ؾفق ـثرا ما آد  وأم

إٓ  ء مْٓـااء رين ظجـزُت ظــ ذإ، بحٔـث تبأشًار افُ

ؿتْـاء اجلديـد مــ إػ ااصـتٔاؿل ، مـع صـدة مـ ادال َِٔؾباف

 .افُتب

ل خالل فْـاس ظـذ تِـؽ ا صـدة هتاؾـت :هذه األيام ومما آد ـ 

ظذ ما ؾٔٓـا مــ  -ٕهنا  (إشاضر افتل يسّقهنا )افروايات

ـ ضرها أـز مـ ًٍٕٓـا ، ٓشـٔام وأهنـا مـ -ادتًة وافٍقائد 

ٍَ بغ ادُ  أظيؿ افًقائؼ ؿ افهحٔح ْٓ ٍِرضغ ذم مىافًتٓا وبغ اف

 !!ادنُالت فألمقر وافتٍُر افسقي ذم حؾ

َِ ٕن تِؽ )افروايات  ِْ ٓـقف إشـاضر حٔـث ( ُت ـُ ل هبؿ ذم 

بافُذب بُؾ أفقإف، تارة بافًنؼ، وتارة بافرظـب، ذون يتِذ

قٕـقن ُإفخ، بحٔـث يهـرون أصـبف مـا يَ  راما ...وتارة بافد

 َُ  ى .      رَ ابافس 
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و إٓ أن تُـقن ـثرة تِؽ افُتـب افتـل ٓ تًـد :ومما تلدَّت  فف

، وضبًـات رديئـة تََٔـات هزيِـة !!فِساث افًِّل اتنقيً 

 .حٍٔات وافتحريٍاتضاؾحة بافته

وهـق  (وفَد ابتٓجُت إذ دح بكي ـتاب )ظَـالء ادجـإغ 

ؼ مـ أصٓر افُتب وأضرؾٓا، ؾِام تهٍحُتف وجدُتـف بـال تَٔـ

ر ؾٔف فِّخىقضة وٓ يزٕقن !!افبتة ـْ  ، وٓ ِذ

وؿـد  ،ببًض َمــ مل أفتـِؼ هبـؿ َؿـط   أين افتَٔت :ومما تلدَّت  فف

ٔسـبقك ( ؿع افتقاصؾ آجتامظل إصـٓر ) ؾمق ؾقين َظْز رَ ظَ 

 !!نت ت اخلاضرَهب وتَ ـ اإلرهاق وافْ  ك هلا موإٔا ذم حال ُيرثَ 

ـ ْل حلُْسـسـًٍاؿـة مـا يُ ومل يُــ فـدي  مــ افقؿـت وٓ افى

افسحٔب هبؿ، وإٕام هل ثقاٍن مًدودة يُـقن ــؾ مْـا تـت 

 . َِؿ مـ ظذابف آدملْس يَ  قة إٓىباع إول افذي ٓ يُادىش

ْـاك إػ تٖخر أوؿات بًض افْدوات افثَاؾٔة ه :ت  ففومما تلد

وبـغ  قل بـغ افُثـريـافساظة افسادشة أو ٕحقها، وهذا َي 
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، ؾُثر مْٓؿ مـ أؿىار بًٔـدة ظــ ادحاضاتإٓتٍاع هبذه 

 .افَاهرة

ــد تٖشــ  ــة ِِ ٍُت حــغ ظَ وؿ ــٔس اجلًّٔ ــُت أن حمــاضة رئ ّ

ًَ  ،ادٗرخ افُبر ادحَـؼ افبـارع ،افتارئة  /مـة افـدـتقرال  اف

ٕين مل أشتىع  ؛ذفؽ افقؿت ادتٖخر شتبدأ ذم -دأيّـ ؾٗاد شٔ

 حوقرها .

فـق ــان  أود افـػـقسقـة ؾقـف مــ شـؽ ل فؾشتاء د اوظذ حب

ٕن أيـام افنـتاء  ؛ض افُتاب ذم أيام افربٔع مـ ـؾ ظـامًرِ مَ 

ض افُتـاب بافَـاهرة ًـرِ ، ومَ هنارها ، صاؿٌة أشـٍارها ؿهرٌ 

 ًً  !!اُتَْهب ُشقُؿف ذم أصد أيام افنتاء صَٔ

ٔ دون هبذا افتقؿٔت مُ ض مُ ًرِ وفُـ ادسئقفغ ظـ ادَ   َِزمـقن َ

هؿ ِمـ بغ افدول افًربٔة افتل ورب دَ َس ظذ َح  ،بف ذم ـؾ ظام

 ض .ًرِ ك ذم هذا ادَ نارِ تُ 
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بؾ ذم شائر افـبالد  -ض افُتاب بافَاهرة ًرِ ؾ٘ن مَ  :وباجلؿؾة

ِمـ أؾوؾ ما يرتَبف أهؾ افًِـؿ وافٍوـؾ وظنـاق  –افًربٔة 

ظذ افَراءة  ا ؾٔف مـ افسويج فُِتب افَّٔة، واحلثدِ  ؛افثَاؾة

  !ٍوالءوفَاء افًِامء واف ،وافبحث

ــامت ــؿ ادٓ ـــ أه ــذا م ــع اف ؛وه ــٕن مجٔ ــقارث افديُ ة ْٔ

 ،وإٓحراؾات إخالؿٔة وآجتامظٔة وإزمات آؿتهادية

ًً افتل ٕتجر إٕـام ٕجّـت ظــ أزمـة افـقظل  -ٓـاا ظَِّع مجٔ

افًِـقم   شبٔؾ إػ افْجـاة مْٓـا إٓ ببـث، وٓافديْل وافثَاذم

 ـ إٓتٍاع هبا . افْاؾًة وُحْس 

ـ ظؾؿف وؾضؾف، وأن يقؾ أن ي  سلل اهللك    ؼـا دائـاًم زيدكا أمجعغ م 

 .ف ويرضاهدا َيب

 .غواحلؿد هلل رب افعاد 

ُ
ُ
ُ
ُ
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 شامح اجلقزاوي /افشقخ افباحث افػاضؾمؼال  -ثاكًقا

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 -أمحد آل رجب /ب مْل صديَل افباحث ادحَؼَِ ؿد ضَ 

 ًٓ ض افُتاب ًرِ ذم مَ  ؾٔف وجٓة ٕيري غ  بَ أُ  أن أـتب مَا

ًها وجٓة ٕيري ِخ  ، مُ فبتِبٔة ضِب ؾبادرُت  (م0202)افدويل 

 .ذم هذه إشىر افَِِٔة افَادمة

 ؾلؿقل وباهلل افتقؾقؼ: 

 .وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕا رشقل اهلل ،احلّد هلل

 وبًد: 

 (م0202) ض افُتاب افدويلًرِ دَ  ةرائً ةـإت زيارؾَد 

وتقؾر اخلدمات وافتسٓٔالت  ،ْئؿ أـثر مـ رائعافتو

واإلؿبال ؽر  ،ةهذه افزيار ذم أشًدينمـ أـثر ما  -فِزائريـ

 .ةواجلافٔات افًربٔ ،وؽر ادكيغ غًٓقد مـ ادكياد

 وافٍُر وافْوقج ةنًرك بٖن افثَاؾيُ و ،رء مٍرحإٕف  

 .وهلل احلّد ،جمتًّْا ذم ازال مقجقدً  ما -وافقظل
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، وأما هذا افعام ايشء مجقؾ أيًض ل فؾفإلصدارات  ةوبافـسب 

تتِػ مـ حال  ة،سبِٕٔ  ةمسٖف ييرمـ وجٓة ٕ لؾٓ شعاراأل

ن وروآَخ  ٔة،ا ؽافيراه ؾبًض افْاس مثاًل  ،رَخ ٔصخص 

ـُ  ،اجد   ةبْاِش يروهنا مُ   .ب ضاؿتف وإمُإٔاتف يتحدثَس َح  ؾ  و

تتقيف هذه افُتب  مَابؾ ما اجد   ةزهٔد اراها أشًارً أؾٖٕا  

 .ةّافَٔ

 لـْت بهحبة أصدؿائ ْلإٔ ة:ـهذه افسَّ  اأيًض  أشعدين اومم 

 :، وهؿاظتز بهداؿتٓؿ جد  أ يـافذ ،إـارم إؾاضؾ

ادحَؼ وافباحث  ،عََ ظبد ادٗمـ ادُ  /ؾؤِة ادٗرخ افُبر 

ظبد افرمحـ  /افْاؿد افرائع وافدـتقر أمحد آل رجب، /فُبرا

ا(.ٍِ )َح  ؾقدة ًً  يٓؿ اهلل مجٔ

مع هذه  -ةوهذه إيام اجلِّٔ ةأن تتُرر هذه افزيار وأمتـك

 . ةافرائً ةافهحب

ظؾقف افصالة  ،ؿ ظذ كبقـا ومقالكا حمؿدؾ  افؾفؿ وش   ؾ  وص  

 .أمجعغوافسالم وظذ آفف وصحبف 
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 ظبد افرمحـ ؾقدة /افدـتقر افـاؿد افػاضؾمؼال  -ثافًثا

 /األشتاذ ادحؼؼ افباحث ،ب مـل صديؼل افعزيزؾ  ض  

أن أـتب فف ـؾؿة خمترصة ظـ زياريت  -رجبآل محد أ 

 ؾلؿقل:  (م2121)ض افؼاهرة افدويل فؾؽتاب عر  د  

 ًً ـّكيغ أن يُقن ظْدٕا ـؾ  اإٕف مـ دواظل افرسور فْا مجٔ

 !!ض افَاهرة افدويل فُِتابًرِ ظام مَ 

  ًُ س ادثٍَغ رْ افذي هق ظُ  ،س افثَاذم اجلّٔؾرْ ذفؽ اف

ْة ٕديبات، افذي يٖيت ذم بداية ـؾ َش وإدباء وا ،وادثٍَات

 جديدة.

ن افتل ينارك ؾٔٓا أـثر مـ قوهذه هل دورتف احلادية وإربً

وس فزوجٓا فِٔة افزؾاف، ثالثغ دوفة، وؿد هتٖٔ ـام تتٖٓٔ افًر

ِذ ٓ   ْت ؾات  ز ظذ أظذ ادستقيات ؾٔف أظذ آشتًدادات، وُج

ّد حسغ بّحقر ادنر حم ،ذم أرض ادًارض افدوفٔة

وزير افدؾاع واإلٕتاج احلريب ادكي إشبؼ،  ،ضْىاوي

 ،وتت رظاية ـريّة مـ افسٔد افرئٔس ظبد افٍتاح افسٔز
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 :رئٔس مجٓقرية مك افًربٔة، ووزيرة افثَاؾة شٔادة افقزيرة

 .يؿافدا إيْاس ظبد /د

ها ٕحـ رأيْا ـٔػ يٍق إفٔف افْاس مـ مجٔع ربقع مك  

 .وخارجٓا

ٕحتٍؾ بثَاؾتْا وبَرائتْا، وبُتابْا افًريب وبْٓوتْا  ها ٕحـو

 افساثٔة وافًكية.

ٍٕز بغ أحوان افُتب افتل  ؾقجدُت  ضعر  اد   رت  وؿد ز

 افًِّٔة ،ذم خمتِػ إؿسام وادجآت وافٍْقن ،ٓ حك هلا

 ...وافسٔاشٔة، وآجتامظٔة، وافدئْة وإدبٔة، وافساخرة

 وؽرها.

ض افؽتاب مـذ ظام عر  وأكا أزور م   ،وؿد زرتف مـ ؿبؾ

 ض تالٍ ًرِ مذ ـان ذم مُإف افَديؿ، وـؾ مُ  (م 2101)

 !ث ؾٔف ظـ افذي ؿبِف، ؾٔهر أحذ وأمجؾ وأروعُيستحدَ 
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 َّ ب فِْاس ذم بًض ادٗشسات تٔسر بٔع افُت :اين جد  وؿد َس 

ؾُان مـ بْٔٓا اهلٔئة افًامة ادكية فُِتاب، وادرـز  ،وروافد  

فَقمل فِسمجة، ودار اإلؾتاء ادكية، وإزهر افؼيػ، ا

 وجمِس حُامء ادسِّغ.

هٔب ؛ فذفؽ أُ دم شعر افؽتاب امع أكـل رأيت  ؽالًء ؾاحًش 

ط بادسئقفغ وأفتّس مْٓؿ ضبط شًر افُتاب ـام ُتوبَ 

ور افْؼ ؾٔام تؿ مراؿبة دُ أشًار ادٖـقٓت وادؼوبات، وأن تَ 

ُُ ْه ي مـ ضّع افتجار وَٕ تبًٔف؛ حلامية ادنس  تبٔغ.ب اف

ؾ ؿ ظذ كبقـا ومقالكا حمؿد، ظؾقف افصالة  ؾ  افؾفؿ وش  وص 

 وافسالم وظذ آفف وصحبف أمجعغ.
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ؼ دؿ  ظّر)مُ  أثْاء مراجًة افنٔخ أيب :(أمحد آل رجب)ؿؾت 

ًٓ مْف أن يَ  ِبُت قي( هلذا افُتاب، ضَ ٌَ فُ  ا ُتب مَا ًً  ،راب

 وها هق مَافف: ،خًرا ؾاشتجاب جزاه اهلل

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل.

 وبًد: 

 :ما يعؾ٘ين أذـر إن صاء اهلل هْا 

 ًٓ  أصٔاء أظجبتْل. -أو

 أصٔاء أحزٕتْل.-اثإًٔ 

ض مـ ضالب ًرِ ذهب إػ ادَ فِقؾقد افتل تَ اؿساحات -اثافثً 

 افًِؿ فدى افنٔخ مهىٍك افًدوي.

 ًً إػ اب هَ رؽب ذم افذ  ـ يَ ؿساحات ظامة فُؾ مَ ا-اراب

 ض.ًرِ دَ ا
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 أصقاء أظجبتـل:-أواًل 

 آشتَبال افىٔب مـ احلرس ورجال إمـ. -

 افْياؾة افالؾتة فِْير. -

ا. -  ادًَِرض ـبر جد 

مات تِٔؼ بافزوار. -  احلاَم 

 .أي جْٔفافًامؾ فدى احلاممات ٓ يتنقف إػ  -

 تبات يرحب بؽ وؿد يتحٍؽ.بًض افًامِغ ذم ادُ -

ا.رده، دمد  ـتاًبا وأردَت  إذا اصسيَت  - ًً  صدًرا واش

 ٓ ُيِِح ظِٔؽ أحد فِؼاء. -

ور، ؾٖظجبتْل افنْىة افتل  - اصسيُت ـتاًبا مـ بًض افد 

أظىإٔٓا فُِتاب، ؾىِبُت مْٓؿ صْىة أخرى بَّابؾ، 

   ؾٖظىقين بال مَابؾ. 

 بقا، وأظىقين ثّْف.رددُت ـتاًبا بًد ذائف، ؾِؿ يٌو -   

 افْاس هْاك مرسورون ومبتٓجقن. - 
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 أصقاء أحزكتـل: -ثاكًقا

 رأيت ـتًبا جديدة وؿّٔة، ومل يُـ مًل ادال افُاذم. -

َث مع زمِٔف بٍِظ بذيء بًض افًامِغ ذم دار ما -  د   -َتَ

 ظـ زمِٔٓام افٌائب ذم ذفؽ افٔقم. 

اءين أن ظْد افذهاب إػ ادسجد وؿت صالة افيٓر ش -

 ادسجد صٌر، وٓ ئِؼ هبذا افُؿ افُبر مـ افزوار.

 وشاءين أن صقت اإلمام فٔس بّسّقع.-

رأيت ٓؾتة بًْقان )أي ـتاب بًؼيـ( ؾَِت: اصسي ما  -

اشتىًُت، ؾٖخذت ـتابغ، وأظىٔتف مئة جْٔف، ؾٖظىاين 

ا، ؿٍِت: داذا؟! ؾَال: )إن إي ـتاب بًؼيـ ما  ًٓ ثالثغ جْٔ

 ب افنٔخ ... ؾٖي ـتاب فف بخّسة وثالثغ( .ظدا ـت

 افتزج، ؾٓق ٓؾت فِْير. - 

مـ اخلِٔج، ؾُان مًيؿ ـالمف مـ  نٔخحرضُت حماضة ف-

ِ ؿ شالًما  ُت ظِٔف ؾَس ّْ  ِ افالب، وبًد إتٓاء ادحاضة َش

  بارًدا.   
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ض مـ ضالب -ثافًثا اؿساحات فؾقؾقد افتل ت ذهب إػ اد عر 

 :خ مصطػك افعدويافعؾؿ فدى افشق

-   ٔ َّ ا يَ يقم وبًوٓؿ  ،ض جمّقظة ٓ بٖس هباًرِ ذهب فِ

 َّ ًرف اخلبايا افتل ذم ض مرات ومرات ويَ ًرِ ذهب فِ

 .افزوايا

م؟ ؾًِٔف أن   ؾٓؿ بَاظات ادًَِرض وبام ؾٔف، وأيـ احلاَم  ُيًر 

 وأيـ ادسجد؟ 

هل و ،م هداياد  ََ ور تُ ودُ  اتبت: هْاك مُْهح اجلّٔع ؿائاًل يَ و

 .، ودار ـذا وـذاـذا وـذا ةمُتب

 ذات إشًار ادخٍوة.ور وافد   اتدُتبإػ ااإلرصاد   -

إشًار  قافق خٍوبٖهنؿ  وإظالمٓؿ ،افتْسٔؼ مع ادُتبات  -

 .يـ ينسمَ مـ ضِبة افًِؿ ٖيت ٔسما ؾ صًٔئا

ًِغ افىافب ظذ افقصقل  َِب مـ هذه ادُتبات أن ُت وأن ُيْى

بات إخرى، مع إـرام هذا افىافب بافتقصٔة دىِبف ذم ادُت

 ظِٔف. 
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 .ِراؽبغ ذم افذهابب ؿقائؿ بٖشامء وأشًار افُتب فِْ َج  -

 .ور ادتخههةاإلرصاد فِد    -

 .ؾًِٔف بُّتبة ـذا ،ـ أراد ـتب افتٍسرؾَٔقل افَائؾ: مَ  

ـ أراد ـتب افٌِة ومَ  .د ـتب افٍَف ؾًِٔف بدار ـذاراـ أومَ 

 .ؾًِٔف بدار ـذا

 افتقايص بحوقر افْدوات ادّٓة.-

اب إػ -رابًعا ه  ـ ي رؽب دم افذَّ اؿساحات ظامة فؽؾ م 

ض  :اد عر 

- َّ  ض.ًرِ إظداد ادال افُاذم فِ

 إظداد ؿائّة بافُتب ادىِقبة.-

 ض.ًرِ آضالع ظذ ـؾ ؿاظات ادَ -

ن ذم ورؿة ما أظجبف مـ أشامء افُتب، وأشامء مٗفٍٔٓا،  - ُيدو 

 فْؼ.واشؿ دار ا

 ًجؾ بؼاء افُتب افتل فٔست ظْده ذم افَائّة.ٓ يَ -

 يتٍَد َمـ َيًرؾف وٓ يستىٔع افذهاب؛ فًِف يتاج ـتاًبا ما.-
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 ٓ يْسك ٍٕسف ذم ادٖـؾ وادؼب.-

 َيِبس مالبس ثَِٔة ٕٕف ؿد َينًر بافزد. -

 ٓ يْنٌؾ ظـ افهِقات.-

 وآِخر دظقإا أن احلّد هلل رب افًادغ.

أبا ظّر اهلل حبٔبْا وصديَْا  ىجز :(أمحد آل رجب)ؿؾت  

 وأشٖل اهلل أن ُيديؿ بْْٔا واحلب ؾٔف. خًرا، -افٌِقي

ألشتػقد  :ضرح ظؾقف بعض األشئؾةوأود دم هناية ـؾؿتف أن أ  

 ؾ دائاًم:ػصَّ مـ رؤيتف وجقابف اد  

ض ـثر، وهذه  طاهرة عر  : بعضفؿ يؼقل: افتزج دم اد  0س

 ض مـ أجؾ تزج افـساء؟عر  زيارة اد   سك، ؾفؾ ك  شقئة

ًٕا ٓ، ويُّـ أن ي ؾلجاب: َاس ظِٔف ادقاصالت، ؾْحـ أحٔا

سك سك ادقاصالت وَٕ ٕجد افتزج ذم ادقاصالت، ؾٓؾ َٕ 

 بافىبع ٓ. أظامفْا وأصٌافْا مـ أجؾ افتزج؟!

فًؾ مًسًضا يَقل: ادقاصالت ٕحـ موىرون  ؾؼؾت فف:

 ٕوىر إفٔف، ؾام ؿقفؽ؟ ض ًٓرِ فُـ ادَ  ،إفٔٓا
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َّ هَ إٔت ؽر موىر فِذ   إن ـَْت  ؾلجاب:  كض، ؾٌرًرِ اب فِ

 ـٖصحاب ادُتبات وافًامل ؾٔٓاموىر 

 وأيًوا: افتزج ذم اجلامًات، ؾٓؾ ٕسك افتًِٔؿ؟

س افْاس َِ تَ  افنقارع، ؾٓؾ ٕسك اخلروج؟! ؾال وافتزج ذم

 ـِٓؿ ظِٔؽ!!

 ادشايخ هـاك؟: ماذا ترى دم افتصقر مع افدظاة و2س

ال أشلل ظـ احلؽؿ افؼظل مـ كاحقة اجلقاز  لينبمع افعؾؿ 

 .ية ووجفة كظرؤوادـع، إكام ـر

إٔا أرى أن افتهقر مع ادنايخ وافدظاة رء حسـ  ؾلجاب:

يتزامحقن ويتٓاؾتقن ظذ مثاًل ٕرى افنباب ْحـ ا، ؾجد  

 ، أفٔسوادّثالت وادّثِغوادىربات افتهقر مع ادىربغ 

 ،ػ أن ٕتهقر ٕحـ مع أهؾ افًِؿ وافًِامء وافدظاةوْ مـ إَ 

 ؟!بجِٓؿ وٕقؿرهؿ، وتُقن ذـريات شارةوُٕ 

 .هذا افنٔخ ؿبؾ ذفؽ رَ وؿد يُقن افبًض مل يَ  

 افنٔخ ويراه افْاس؟!مع هقر تؾام ادإع أن ٕ 
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 وتُقن ؾرصة ضٔبة فْجذب إتباه افىِبة فِّنايخ.

داظٔة، وٓ إٔتبف ٕين مل أره مـ  ر بجقار ظامل أومُ بؾ إين ؿد أَ 

 ؿبؾ. وؽري يْتبف ٕٕف يًرؾف، ؾٍٔقتْل هذا افؼف.    

: ذهبت  فؾؼاظة افرابعة وؾقفا جمؾس حؽامء ادسؾؿغ 3س

 واألزهر افؼيػ ودار اإلؾتاء ادرصية، ؾام رأيؽ؟

بؾ  ةإػ هْاك، وأشًار افُتب هْاك مًَقف ذهبُت  ؾلجاب:

 ما صاء اهلل. ،زهٔدة

أو  ،طؾقنـض هق افؼؿقص وافبعر  ي افرجال دم اد  : ز  4س

غ أو قن، فؽـ بعض ادتســغ أو ادؾتحؼت وافبـطؾافتق

يؾبسقن افؼؿقص )اجلالبقة بؾغة أهؾ مرص(  -افسؾػقغ

ـة، لهنؿ هبذا دم زمان افغربة، وأهنؿ افتزمقا بافس  بشعرون وي  

 ؟ؾام رأيؽ ،ـ شقاه يؾبسقن فبس افػركج أو افؽػاروم  

ْةؼ فِؾ  إذا وُ  افنخصظذ  يب ؾلجاب:  ؛نًر بافٌربةأٓ يَ  س 

 ، وٓ يٌس افنخص بافُثرة.هذا ذمال رء ؾ
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)اجلالبقة ويرى افشقخ مصطػك افعدوي أن فبس افؼؿقص

ـة.  بؾغة أهؾ مرص(  ش 

عت  افشقخ مصطػك افعدوي ت ؽؾؿ ظـ ؿ  فبس  وفؼد ش 

تزام هبذا وأوص بآف افؼؿقص )اجلالبقة بؾغة أهؾ مرص(

 .دون افنًقر بافَْص أو احلرج، أو ـالًما هذا مًْاه

 نًر باحلرج.ِبس افبْىِقن افؤؼ، وٓ يَ بًوٓؿ يَ  أؿقل:

 وبًوٓؿ َيِبس افبْىِقن ادَىع، وٓ َينًر باحلرج.

 وبًوٓـ تتزج، وٓ َتنًر باحلرج.

ؾِامذا َينًر باحلرج َمـ َيِبس مثؾ فبس افْبل حمّد وأصحابف 

 افُرام؟!

   ثؿ إن ادِبس يدل ظذ أؾُار صاحبف وظَِٔتف وذوؿف.
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وإفقؽ  ،ض افؽتاب افدويلعر  بعض  افؽتب مـ م   وؿد اؿتـقت  

 أشامء هذه افؽتب:

 .جمؾًدا( 46) «مقشقظة افػتاوى اإلشالمقة»* 

 .(اتجمؾد 5) «مقشقظة افػتاوى ادمصؾة»* 

 «رؾغمقشقظة دفقؾ ادسؾؿغ إػ تػـقد أؾؽار ادتط»* 

 .ن(ا)جمؾد

 .ن(ا)جمؾد «مقشقظة دفقؾ األَسة دم اإلشالم»* 

 .«ؿ مـفجل إلدارة اخلالف افػؼفلف  كحق ؾ  »* ـتاب 

 .«ؾؼف اجلـدية مـ واؿع ؾتاوى دار اإلؾتاء ادرصية»* ـتاب 

 .«افشبابؾتاوى »* ـتاب 

 .«مسرة افػتقى دم افديار ادرصية»* ـتاب 

أحؽامف( مـ خالل ؾتاوى ـ ضقابطف ـ  فاجلفاد )مػفقم»* 

 .«دار اإلؾتاء ادرصية

 .«افػتاوى افطبقة»* ـتاب 

 .«افعالؿة بغ ادسؾؿغ وادسقحقغ»* ـتاب 
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 .«ؾتاوى وأحؽام ادرأة دم اإلشالم»* ـتاب 

 .«ضقابط االختقار افػؼفل»ـتاب * 

 .«أحؽام ادساؾر»* ـتاب 

 .«شماالت األؿؾقات»* ـتاب 

 .«احلج وافعؿرة»* ـتاب 

د. جمدي ظاصقر )اجلزء األول=  «دؿقؼة ؾؼفقة»* ـتاب 

 افعبادات(.

 ح   -ظبد ادـعؿ شؾقؿ وث ظؿرد  ح  فؾشقخ اد   واصسيت  
ظف ػ 

 :-اهلل

 .«دية كؼدية مؼاركةؼ  دراشة حديثقة ظ   ،اإلَساء وادعراج»* 

ت دم دصػة صالة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـام ور»* 

 .«ـةصحقح افس  

 .«ـساء دم ادحؾ ادؽروهاع افمج   »* 
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 /ثدَِّحسؤاالتي لسماحة الشيخ امُل -ثانًيا

 ظه اهلل.ِفَح، عمرو عبد املهعم سليم

ـ اؽتسؾ يقم اجلؿعة م  »ما صحة حديث: : 0س

ـان  :ر، ودكا واشتؿع وأكصتؽ  ر وابت  ؽَّ ؾ، وب  سَّ وؽ  

 ؟«ـة صقامفا وؿقامفافف بؽؾ خطقة خيطقها أجر ش  

 حٔح.حديث ص ؾلجاب ؾضقؾتف:

 دم حتريؿ ادعازف؟ : هؾ صح فديؽؿ حديث2س

ُقٕـ مـ أمتل فَٔ » كعؿ، حديث: ؾلجاب ؾضقؾتف:

 ش...واحلرير، واخلّر وادًازف رَ ستحِقن احلِ يَ  أؿقام

 احلديث.

ع ابـ ِّ َش  كاؾع، ؿال: مـ ضريؼ وحديث أيب داود

ع إصبًٔف ظذ أذٕٔف، وٕٖى َض ؿال: ؾقَ  .امزمارً  ظّر

ا؟ ؿال: سّع صٔئً هؾ تَ  ،يا ٕاؾع ظـ افىريؼ، وؿال يل:
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ـْت ع إصبًٔف مـ أذٕٔف، وؿال: ؾَ ل: ؾرَ ؿا .ؾَِت: ٓ

 ،ع مثؾ هذاِّ ؾَس  مع افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 .ع مثؾ هذاَْ ؾَه 

 وإن ـان افبًض ؿد وصٍف بافُْارة مـ ٕاحٔة متْف.

ف ت  س  ب  : هؾ جتب افزـاة دم ذهب ادرأة افذي ف  3س

 فؾزيـة؟

، ب افزـاة ذم افذهب وافٍوةدم ؾلجاب ؾضقؾتف:

َُ  شقاء أشامء بْت يزيد، حلديث  ؛زْْ فِتحع أو فِ

إٔا وخافتل ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف  ؿافت: دخُِت 

أتًىٔان »وظِٔٓا أشقرة مـ ذهب، ؾَال فْا:  ،وشِؿ

اؾان أن أما َت »ؿال:  .ؿافت: ؾَِْا: ٓش زـاتف؟

 .شفيا زـاتد  أَ  !رـام اهلل أشقرة مـ ٕار؟ق  َس يُ 
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رجان : هؾ جتب افزـاة دم افؾمفم واألداس واد  4س

 افذي تؾبسف ادرأة فؾتزيـ؟

ـ ٓ دمب إٓ ذم حال افتجارة ظْد مَ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 روض افتجارة.يَقفقن بقجقب افزـاة ذم ظُ 

 روض افزـاة؟: هؾ ترون وجقب افزـاة دم ظ  5س

 روض افتجارة.ٓ أرى زـاة ذم ظُ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

دد األحاديث افثابتة ظـ رشقل اهلل صذ : ما ظ6س

 اهلل ظؾقف وشؾؿ دم اجلؿؾة؟

هذا شٗال فـ يستب ظِٔف ظّؾ، ما  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 افٍائدة مـ هذا افسٗال؟!
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 س ادرأة فؾـؼاب؟ؿ فبؽ  ما ح  : 7س

ي امة، وزوجترُ ُْ ومَ  مستحب ؾلجاب ؾضقؾتف:

 مْتَبتان.

باب ادرأة جِ»مراًرا ـتابُؿ افْاؾع  رأُت ؿفَد  :ؿؾت  

 .«ادسِّة

ؾٔف إػ اشتحباب فبسف،  إتكُت  ؾؼال ؾضقؾتف:

 ـ يقجبقٕف.ؾٔف ظذ مَ  ُت دْ دَ ورَ 

 ؿ افتصقير افػقتقؽرادم؟ؽ  : ما ح  8س

 مباح، ٓ حرج ؾٔف. ؾلجاب ؾضقؾتف:

 رؾض حرضتؽ افتهقير؟!ؾِامذا تَ  :ؿؾت  

 ؟!ِزمْل ؾًؾ ـؾ مباحوهؾ يَ  ؿال:

ؾؤِتُؿ، إٕام إٔا ٓ، وإٔا ٓ أشتُْر ظذ  :ؿؾت  

 شائؾ.
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 ؿ إظػاء افؾحقة؟ؽ  ح  ما  : 9س

 واجب. ؾلجاب ؾضقؾتف:

 حد ذفؽ؟ما و ؟ؿ األخذ مـ افؾحقةؽ  ح  ما  :01س

ذ َخ ؾَد أَ  :األخذ مـ افؾحقة جائز ؾلجاب ؾضقؾتف:

 مـ حلاهؿ. -مجاظة مـ افهحابة ومـ افسِػ

ؾحد ذفؽ أن يبَك ذم وجٓف أؿؾ ما  وظـ حد ذفؽ:

 ٔة.ؼ ظِٔف حلُيىَِ 

 جاء إمر ب٘ظٍاء افِحٔة. ؾنن ؿال ؿائؾ:

تَهرها وإخذ مْٓا ٓ يْاذم اإلظٍاء، ومْاؾاة  ؿؾـا:

 .كاإلظٍاء تُقن بحَِٓا بادقش

وـان هـاك صقخ مـ خطباء أئؿة األوؿاف بجقار 

أن تُقن افِحٔة  :قخ )حػظف اهلل( ؾلصار إفقف ؿائاًل افش

 ـِحٔة هذا إخ.
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: ة باداـْٔة افُٓربائٔة ظذ ك  َمُ  تفحلٔ توـإ ؿؾت 

 تَريًبا. أو أربع درجة ثالث

ذم هناية هذا افُتاب شٖرؾؼ بًض افهقر، مـ  تـبقف:

ضّْٓا صقرة هذا افنٔخ افذي أصار إفٔف افنٔخ 

ًف اهلل بتامم افهحة ت  ظّرو ظبد ادًْؿ شِٔؿ )مَ 

  ٔ ا ظِّ ًَ  ا فٍِتقى.وافًاؾٔة( فتُقن تىبٔ

حترير تؼريب »ما رأيؽؿ دم ـتاب:  :00س

 ؟«افتفذيب

، فُـ ظِٔف مآخذ ذم اجلِّة جٔد ؾلجاب ؾضقؾتف:

 ـثرة.
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ما رأيؽؿ دم افتصحقح وافتحسغ بؿجؿقع  :02س

 عات؟تاب  اد  وافطرق، وبافشقاهد 

قز، بؼوط سقغ ذفؽ وَي يَ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 مًروؾة.

مـ ذفؽ ذم ـتابُؿ:  ًئاؿ ؾؤِتُؿ صٔتؿد بْٔ ؿؾت:

 .«فىرقـ بّجّقع اَس احلَ »

مة ظبد اهلل بـ الَّ هؾ شامحة افشقخ افع   :03س

 ع هق صقخؽؿ؟ي  د  يقشػ اجل  

ًٕؿ، هق صٔخل وتاج رأد،  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 ٓزمتف، وهق ظراؿل إصؾ.
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ع ظـ راج  ع ت  ي  د  ت أن ؾضقؾة افشقخ اجل  ب  هؾ ث   :04س

 ؟«افغـاء»، و«ادقشقؼك»ـتابقف: 

ـ يبٔع إٔا مَ  ٓ، مل يساجع، بؾ ـْت ؾلجاب ؾضقؾتف:

 بٍْز. هذيـ افُتابغفف 

ادعارصيـ مـ  ـ هؿ أظؾؿ أهؾ احلديثم   :05س

 ؟وجفة كظرـؿ

ؿ ظذ احلديث ؽ  دم احل   أـثرهؿ اظتدااًل  ـ هؿوم   

 صحة وضعًػا؟

 اهلل أظِؿ. ؾلجاب ؾضقؾتف:

 ؿ ؽطاء افرأس فؾرجال؟ؽ  ما ح   :06س

 ٓ رء ؾٔف. ،جائز ؾلجاب ؾضقؾتف:
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 ؾ هق ظادة أم ظبادة؟ه ؿؾت فػضقؾتف:

هق ظادة، وأمر ادٗمْغ ظّر بـ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

ـان  -اخلىاب ريض اهلل ظْف دا دخؾ بٔت ادَدس

 حارًسا ظـ رأشف.

 قز متثقؾ افصحابة؟هؾ ي   :07س

 قز.ٓ َي  ؾلجاب ؾضقؾتف:

هؾ صح فديؽؿ حديث دم احلث ظذ  :08س

ؾؿ اإلـثار مـ افصالة ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وش

 يقم اجلؿعة؟

ر مـ افهالة ثِ ُْ ٖن تُ بإٔهحؽ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

وافسالم ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وشتجد أثر 

 .هذا ذم حٔاتؽ
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ظِٔف مئة مرة أو أـثر،  ؾ  موجًؽ ؾَه  ؾ٘ذا أخذَت  

وهق امتثال ٕمر اهلل تًاػ إذ ؿال:  ظذ ذفؽ، ماوِ ودَ 

ِ قنَ  إِن  اهللَ} َتُف ُيَه َُ ـَ  َوَماَلِئ ِذي َا اف  َظَذ افْ بِل  َياَأي 

قا َتْسِِٔاًم  ُّ  ِ ِْٔف َوَش َِ ِ قا َظ  .[16]إحزاب:  {آَمُْقا َص

 ؿ صبغ افشعر  بافؾقن األشقد؟ؽ  ما ح   :09س

 مُروه. ؾلجاب ؾضقؾتف:

بقه ْ  َج و)ػ زيادة: ً  َو هؾ تُ  ؾؼؾت فػضقؾتف:

 ؟!(افسقاد

 افهبغ بافسقاد مُروه. ؾؼال:

ح فديؽؿ حديث دم حتديد شاظة هؾ ص :21س

 اإلجابة يقم اجلؿعة؟

ــ أيب ش  »دم  نؾقفا حديثاصح  :ؾلجاب ؾضقؾتف

 .«داود
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(، 1246َهد ؾؤِتف احلديث رؿؿ )يَ  ؿؾت:

 .شْـ أيب داودُش »(، مـ 1240رؿؿ: )احلديث و

وؾٔف:  ،مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظْف -األول

 .شر شاظة مـ يقم اجلًّةهل آِخ »

حديث جابر بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْٓام، مـ  -افثاين

 .شر شاظة بًد افًكسقها آِخ ِّ ؾافتَ »وؾٔف: 

 عي عي احلارث  بـ ظ  ظ   أيب ما رأيؽؿ دم افشقخ :20س

س   بـ ظبد افعزيز  ـل؟احل 

 مبتدع. هذا صخص ؾلجاب ؾضقؾتف:

 حرضتؽ تًرؾف؟ ؿؾت:

ْل افًراؿل، وؿد ٕاؿنتف ظرف احلََس أَ  ،ًٕؿ ؾلجابـل:

 ،ظز افقاتساب، وهق صخص مبتدع ،جمّقظة ظز

 ًجبف أحد.ىًـ ذم أهؾ افًِؿ، وٓ يُاد ييَ 
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 هؾ اإلمجاع حجة بذاتف، أم البد مـ دفقؾ؟ :22س

ؿ ِِ هق ما ظُ  :جةاإلمجاع افذي هق ُح  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 وهذا ـالم افناؾًل اإلمام. .مـ افديـ بافرضورة

ئ   :23س ؾقفا  دت  ف  ـة افتل و  ما افسَّ  ؾ وأكا أشؿع:وش 

 ؾضقؾتؽ؟

 (.م1665)شْة  ؾلجاب ؾضقؾتف:

ع   :24س ؾع ي   د ضالًؿا؟هؾ اخل 

 خ.ْس ع ؾَ ِْ ٓ، اخلُ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 هؾ يؼع افطالق افرصيح بدون كقة؟ :25س

ديـ اهلل بف إٔف ٓ يَع، وؾاظِف افذي أَ  ؾلجاب ؾضقؾتف:

 ب.ٗد  يُ 
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خ مر  ب مـف صديؼل األشتاذ  اد  ؾ  وض   :26س

 .أن يؿع ظؾقف ترمجتف -عؼ  بد ادممـ اد  ظ /افػاضؾ

 -ترمجتل ـتبٓا إخ افدارؿىْل ؾلجاب ؾضقؾتف:

ََ مُ )ذم مقؿع  -رمحف اهلل ها ذْ ؾخُ  (أهؾ احلديث كِت

 مـ هْاك.

ئؾ أمامل وأكا أشؿع :27س هؾ صح فديؽؿ  :وش 

ؼ ؾ  ـ أؾضؾ أيامؽؿ يقم اجلؿعة، ؾقف خ  إن م  »حديث: 

روا ث  ـ  ة، وؾقف افصعؼة، ؾل  ض، وؾقف افـػخب  آدم، وؾقف ؿ  

 .«ؾنن صالتؽؿ معروضة ظعَّ  :مـ افصالة ؾقف عَّ ظ  

ض صالتـا ر  ع  ؿال: ؿافقا: يا رشقل اهلل، وـقػ ت   

إن »ؾؼال:  !؟- قت  ؾ  يؼقفقن: ب   - ت  م  ر  ظؾقؽ وؿد أ  

 ؟«م ظذ األرض أجساد األكبقاءرَّ اهلل ظز وجؾ ح  

 ضًٔػ، ٓ يهح. ؾلجاب ؾضقؾتف:
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دم ؾضقؾة افصالة  فديؽؿ حديث هؾ صح: 28س

 دم ادسجد احلرام؟

افذي أحٍيف ثابًتا ذم ؾوؾ ادسجد  ؾلجاب ؾضقؾتف:

ال َح د افر  َن ٓ تُ » :ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -احلرام

إٓ إػ ثالثة مساجد: ادسجد احلرام، ومسجد 

 .شافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ومسجد إؿل

وؿصة افغراكقؼ، ما صحة حديث افرويبضة،  :29س

ضة ادرأة فعؿر ظذ ادـز دا هنك ظـ عار  وؿصة م  

 ادغاالة دم ادفقر؟

 ؾسُت ؾؤِتف.

ت فديؽؿ ؾضؾ دم افصالة دم ادسجد ب  هؾ ث   :31س

 األؿىص؟

 مل أبحث ذفؽ. ؾٖجاب ؾؤِتف:
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إشئِة ظذ ؾؤِتف، ـُْت ؿد  ُت رضودا ظَ  ؿؾت:

إٔا ذم ـتبتٓا ذم ورؿة بخىل ظذ وجف افرسظة و

ْل فًدم جقدة اخلط احمِ افتاـز، ؾَِت فٍؤِتف: َش 

، وأخنك أٓ ؾَد ـتبتٓا ذم افتاـز وـْت متًجاًل 

 تستىٔع ؿراءهتا.

واضحة إن صاء اهلل، وٕحـ َٕرأ  ؾؼال ؾضقؾتف:

 !؟ادخىقضات، أٓ يُّْْا أن َٕرأ خىؽ إٔت

 ت  ؿد ـتب ؽ بافقرؿات فقؼرأ األشئؾة، ــت  س  م  ؾؾام أ  

 /ثد  حَ شٗآت أمحد آل رجب فِنٔخ ادُ ) ا:دم أوهل

ب مْل افَِؿ، وصىب ظذ ـِّة َِ ؾىَ  (ظّرو شِٔؿ

 .(ثد  حَ ادُ )

:  ،ث جِٔؾد  هذا مـ صدة تقاضًف، وإٓ ؾٓق حُمَ  ؿؾت 

 وفف مٗفٍات جٔدة وٕاؾًة وـثرة.
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 رد فؽ أهيا افؼارئ بعض هذه ادمفػات:لووإين ش

دية كؼدية مؼاركةاإلَساء وادعراج، دراشة حديثقة »*  ؼ   «.ظ 

 «.اع افـساء دم ادحؾ ادؽروهمج   »* 

:   ؾٔف إػ تريؿ إتٔان ادرأة ذم دبرها.َك وإتَ  ؿؾت 

صٍة صالة افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام وردت »* 

 .«ْةذم صحٔح افس  

 .«أحُام افزيْة فِْساء»* 

 *«42   ٔ ادتقن وا ذم َٕد إشإٔد تدريًبا ظِّ

 . «ًِؾواـتناف اف

ـ بّجّقع افىرق ذم مٔزان آحتجاج بغ َس احلَ »* 

 .«ادتَدمغ وادتٖخريـ

 *« ًَ  .«رات فِْساءقْ أحُام اف
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ىبة وافزؾاف مـ افُتاب وصحٔح آداب اخلِ »* 

 افْساء ع  ومًف بحث مٓؿ ذم جقاز َتَ  .«ْةافس  

 بافذهب ادحِؼ وؽره.

 .«ُةَِ ربة ظذ ادَ افد  »* 

 .«ثغد  حَ ادُ  مْٓج افَْد ظْد»* 

 طاهره افتٖويؾ مـ صٍات افرب ؿاظدة مّٓة ؾٔام»* 

 .«وظال جؾ

 .«ن افؼع احلْٔػ ببٔان ادقضقع وافؤًػقْ َص »* 

 .«وؾَٓف وأدفتف ،اجلامع ذم أحُام افىالق»* 

:  وهق مـ أؾوؾ ما ُصْ ػ ذم أحُام افىالق. ؿؾت 

 .«ادْٓج افسٍِل ظْد افنٔخ ٕاس افديـ إفباين»* 

ح وافريان ذم ؾوائؾ وأحُام ادهاحػ وْ افر  »* 

 .«وافَرآن
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 .«افزيادات افؤًٍة ذم إحاديث افهحٔحة»* 

 رد فؽ بعضفا:لووإين ش ،وفف أيًضا حتؼقؼات كاؾعة

برواية أيب افَاشؿ  ،مسائؾ أمحد بـ حْبؾ»* 

 .«قيٌَ افبَ 

 .«فًِناري ،ديؼؾوائؾ أيب بُر افه  »* 

 .«ٕٔا، ٓبـ أيب افدصٍة اجلْة»* 

 ،ذف أهؾ احلديث، وٕهٔحة أهؾ احلديث»* 

 .«فِخىٔب

 .«ٓبـ افَٔؿ ،افداء وافدواء»* 

ٍ  اخلهال ادُ »*   .«ٓبـ حجر ،رة فِذٕقبُ

 .«ٕٔا، ٓبـ أيب افدذم ادالهل»* 

رواية  ،اإلمام أمحد بـ حْبؾ ظـ ،أحُام افْساء»* 

   .«لال  اخلَ 



 م ويليه سؤاالتي للمحدث عمرو سليم0202زيارتي ملعرض الكتاب الدولي    

 

88   

 

 اخلامتة

ث ظّرو ظبد د  حَ نٔخ ادُ زيارة مِخهة، وشٗآيت فِافهذه 

 .يف اهلل تًاػٍِ َح  ،ادًْؿ شِٔؿ

  َّ  .يل عُ دْ د ؾٔٓا ما يًٍْف ؾاحلّد هلل وفَٔ َج ـ وَ ؾ

 .ظْلسٖل اهلل أن يتجاوز د ؽر ذفؽ، ؾَِٔ َج ـ وَ ومَ  

  ًٓ ؾٓق صاحب ـؾ ًّٕة  ؛وأخًرا وٓ إٔسك أن أصُر اهلل أو

 نُر اهللَٓ يَ » :وؾوؾ، ثؿ مـ باب ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 رواه أبق داود بسْد صحٔح. شنُر افْاسـ ٓ يَ مَ 

أصُر افنٔخ شامح اجلٔزاوي، وافدـتقر ظبد افرمحـ ؾقدة، 

اهلل  مها ظذ هذه افدظقة افُريّة وآشتواؾة افرائًة، جزا

ض، وتهٔؾ هذه ًرِ زيارة هذا ادَ  ا يلرس  ـؾ  خر ظذ أن يَ 

  .افٍقائد
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ا صافح إظامل، وأن يَ  تَبؾ مْاأشٖل أن يَ  واهللَ ًً رحؿ مجٔ

سُْٓا افٍردوس إظذ، ومجٔع أمٓات  وأن يُ يتوافد

  .ادسِّغ

 .ؿ وبارك ظذ شٔدٕا حمّدِ  افِٓؿ وَش  ؾ  وَص 

 واحلّد هلل رب افًادغ. 

ـَ   بف افباحث وادحَؼ: أمحد بـ حمّقد آل رجبتَ و

 هـ(1441( مـ صٓر اهلل رجب، فًام )01)

 م(.0202( مـ صٓر مارس )16)ادقاؾؼ آثْغ  

 –شٓؾ احلسْٔٔة  -مْنٖة أبق ظّر-بَرية خافد بـ افقفٔد

 .مك – ذؿٔة

 (220) 21201062000اهلاتػ: 

 (220) 21110125612افقاتساب: 
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َّ  أن أتٍُؿ ببًض افهقر أردُت   ؾ٘فُٔؿ هذه افهقر: ،ضًرِ فْا وفِ

َّ بجْاح دار اإلؾتاء ادكية  تانخاص تانافهقر اتانه  ض افُتاب:ًرِ ب
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 ها لنفسيت  هذه صىرة التقط
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 لشيخ الباحث: سامح الجيزاويأنا واىرة سيلفي ص
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صٕزج يع األستاذ انًؤزخ: عثد انًؤيٍ 

انًقهي، ٔانشيد انثاحج: سايح انجيصأي، 
 ٔاندكتٕز انُاقد: عثد انسحًٍ فٕدج. 

 )حفظٓى هللا جًيعًا(.

 اندكتٕز عثد انسحًٍ تجٕاز انشيد سايح.ٔ
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حفظّ  ،صٕزج يع انشيد: يسافق تٍ زجة

ألٔقاف هللا، ْٕٔ يٍ ذطثاء ٔشازج ا
 تًحافظح انًُيا.

ً  َّل ْٕٔ َفسّ انري قال عُّ انع     /ثد   ح  يح ان

عًسٔ عثد انًُعى  سهيى )س هًَّ هللا(: أٌ 
 تكٌٕ نحيتّ كهحيح ْرا األخ. 

في انسؤال انعاشس يٍ انسؤاالخ، نًا سأنتّ 

 عٍ حد انهحيح.
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ث:  د   ح   ً  صٕزج نهدكتٕز انع َّليح ان

 ح.أحًد يعثد= انعًايح األشْسي

 ٔاندكتٕز: دمحم أحًد يعثد.

ا نفعيهتّ في   ٓ يٍ يحاظسج حعست

 يجهس حكًاء انًسهًيٍ.
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صٕزتي يع األستاذ: أحًد دمحم حساٌ 

 )اتٍ انشيد دمحم حساٌ( حفظًٓا هللا.
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 تعط انصٕز يٍ انداذم؛ نتعيش انحدث 
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 و0202ْرِ ذسيطح نًعسض انكتاب 


